VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.
℡ (06-32) 460-155
FAX: (06-32) 460-918
E-mail: forum@paszto.hu

Szám: 1- 62 /2011.

A határozat meghozatala egyszerő
szavazattöbbséget igényel.

JAVASLAT
közmővelıdési megállapodás megkötésére

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. áprilisi ülésére
Elıterjesztı: Bartus László osztályvezetı
Az elıterjesztést véleményzi: Intézményirányítási és Szociális Bizottság
Az elıterjesztést elıkészítette: Bartus László osztályvezetı

Tisztelt Képviselı-testület!
A Tudományos Ismeretterjesztı Társulat Pásztó Városi Egyesülete (továbbiakban: TIT)
megállapodás megkötésének szándékával kereste meg önkormányzatunkat.
Az általuk benyújtott közmővelıdési megállapodás tervezetét elsı körben egyeztettük, s
apróbb észrevételek után véglegesítve terjesztjük a Képviselı-testület elé.
A csatolt megállapodás-tervezetbıl megállapítható, hogy a TIT ismert tevékenységi köre
jelenik meg abban. Az általuk ellátott feladatok fontos társadalmi, illetve közmővelıdési
szempontból hiánypótló tevékenységnek minısülnek.
Így azzal a lakosság, ezért az önkormányzat érdekeit is képviselik.
Nem elhanyagolható szempont, hogy a megállapodás hozzásegíti a szervezetet a
közfoglalkoztatás igénybevételéhez. Ezáltal még magasabb színvonalon tudják a
megállapodásban részletezett feladatokat ellátni.
Mindezek alapján javaslom, hogy az önkormányzat kössön közmővelıdési megállapodást a
TIT helyi szervezetével.

Határozati javaslat
Pásztó Város Önkormányzat Képviselı-testülete támogatja a Tudományos Ismeretterjesztı
Társulat Pásztó Városi Egyesületének kezdeményezését, melyben együttmőködést ajánl fel a
közmővelıdési, ezen belül ismeretterjesztési, felnıttoktatási kulturális rendezvény szervezési
feladatok vonatkozásában.
Ezért felhatalmazza a polgármestert és a címzetes fıjegyzıt a határozat mellékletét képezı
közmővelıdési megállapodás aláírására.
Felelıs: szöveg szerint
Határidı: 2011. május 06.

Pásztó, 2011. április 13.

Bartus László
osztályvezetı

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Tasi Borbála
címzetes fıjegyzı

KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészrıl Pásztó Város Önkormányzata (3060 Pásztó Kölcsey F. út 35.),
képviseli Sisák Imre János polgármester (a továbbiakban Önkormányzat),
másrészrıl Tudományos Ismeretterjesztı Társulat Pásztó Városi Egyesülete (3060 Pásztó
Nagymezı út 11.), képviseli Szabó Júlia igazgató (a továbbiakban Egyesület),
együttesen a Felek között az alulírott helyen és idıben – A kulturális javak védelmérıl és a
muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997.
évi CXL. Törvény 79.§-a értelmében – az Önkormányzat közmővelıdési feladatainak
végrehajtásához az egész életen át tartó tanulás, a felnıttképzés fejlesztésében, a korszerő
tudományos

ismeretek

terjesztésében

közös

felelıséggel

meghatározott

feladatok

megvalósítására.
1.

A megállapodás keretében az Önkormányzat vállalja, hogy:
•

bevonja az Egyesületet az aktuális felnıttképzési, kulturális, munkaerı-piaci
elemzések, javaslatok készítésébe,

•

az ismeretterjesztı programok megvalósításához kéri az Egyesület szakmai,
módszertani segítséget, a megvalósításban együttmőködnek,

•

tájékoztatja az Egyesületet a non-profit szervezetek kulturális, felnıttképzési,
felnıttoktatási tevékenységének fejlesztését célzó pályázatokon történı részvétel,
közös megvalósíthatóság lehetıségérıl,

•

meghívja az Egyesület képviselıit a kulturális, felnıttképzési, civil szféra ügyeit
érintı rendezvényekre, tanácskozásokra,

•

az Önkormányzat külön feladatokat meghatározhat az Egyesület számára,
melyeket egyéb keretekben megfogalmaz.

2.

A megállapodás keretében az Egyesület vállalja, hogy:
•

tudatos oktatási, felnıttképzési stratégiával, munkaerı-piaci, pályakorrekciós célú
képzései számának növelésével hozzájárul a lakosság munkaerıpiaci helyzetének
javításához, egyéni versenyképesség növeléséhez,

•

kiemelt feladatának tekinti az Egyesület a hátrányos helyzető fiatalok bevonását, a
tanulás, az ismeretszerzés folyamatába,

•

tehetséggondozó versenyeivel, természeti bemutatóival támogatja a felnövekvı
generáció tudástıkéjét, bıvíti látókörüket az európai uniós polgári és magyar

1

állampolgári ismeretek átadásával, fejleszti mőveltségüket az egyetemes kultúra
értékeinek közvetítésével,
•

a TIT folyóiratok – Élet és Tudomány, Természet Világa, Valóság –
remittendáinak térítésmentes átadásával támogatja a közoktatási intézményeket,
nyugdíjas klubokat, tehetséges diákokat, tudományos diákköröket, szakköröket,

•

térítésmentes tájékoztatókat tart felnıttképzési, nyelvtanulási és nyelvvizsgáztatási
lehetıségeirıl a közoktatási intézményekben és a gazdasági szféra területein,

•

a fiatal és a felnıtt korosztály széles köreihez eljuttatja tudományos
ismeretterjesztı programjait, továbbviszi nagy és nemes hagyományai alapján „A
Magyar Tudomány Ünnepe” rendezvényeit, „A mővelıdés hete – a Tanulás
Ünnepe” programsorozatot, meghonosítja a városban a „Tudományok Éjszakája”
komplex programsorozatot, diákok és felnıttek számára, megrendezi évente a
Pásztói Ismeretterjesztı Díj” méltó átadási ünnepségét.

3.

A Felek között jelen közmővelıdési megállapodás térítésmentesen jön létre.

4.

A Felek rögzítik, hogy az együttmőködésben tárgyalt kérdésekben közösen alakítják
ki azok kommunikációs stratégiáját. A megvalósítandó feladatok nagyságának
függvényében külön projekt-megállapodást köthetnek.

5.

Jelen megállapodás határozatlan idıre jön létre a közmővelıdési megállapodás
aláírását követıen.

6.

Az Egyesület vállalja, hogy tevékenységérıl évente egyszer, írásban beszámol az
Önkormányzat Képviselı-testületének.

7.

Jelen megállapodásra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény,
valamint a kulturális javak védelmérıl és a muzeális intézményekkel, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény vonatkozik.

A Felek a közmővelıdési megállapodást elolvasták és mint akaratukkal mindenben egyezıt
elfogadják.

Pásztó, 2011. …………………..

……………………………………………..
Sisák Imre János
Dr.Tasi Borbála
Polgármester
címzetes fıjegyzı
Pásztó Város Önkormányzata

………………………………………
Szabó Júlia
Igazgató
TIT Pásztó Városi Egyesülete
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