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                  Jogszabállyal nem ellentétes 

 

  

                                                                                                                

            dr. Szabó Tímea 

          jegyző 

 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program keretében 

a Magyarország területén működő 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámú települések 

önkormányzati/önkormányzatok társulásai számára közösségszervezéshez kapcsolódó 

eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatására.  

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény előírja, hogy 2021. január 1-től minden közösségi színteret 

működtető településen kötelező legalább középfokú végzettségű közművelődési szakember 

foglalkoztatása. Ezen kötelezettségének eleget téve Kékkút Község Önkormányzata 

együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Művelődési Intézettel, melynek alapján 

Kékkút Község Önkormányzata közművelődési feladatait egy, a Nemzeti Művelődési 

Intézet által foglalkoztatott közművelődési asszisztens látja el. 2021. december 1-től őt 

szeretné az önkormányzat részmunkaidőben továbbfoglalkoztatni és az ő 2021. december 1. 

és 2022. november 30. közötti bérének és annak járulékainak támogatására kíván pályázatot 

benyújtani 1.517.670 Ft, azaz egymillió-ötszáztizenhétezer-hatszázhetven forint összegben.  

 

2021. február 8-i hatállyal a Kormány vészhelyzetet hirdetett a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. 

rendeletben. A veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdését, mely szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-

testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a 

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Határozati javaslat:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2021. (….) HATÁROZATA 

Magyar Falu Program keretében a „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és 

közösségszervező bértámogatása” pályázat benyújtásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Kékkút Község Önkormányzata Polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom: 

 

Kékkút Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében az 

MFP-KEB/2021 (Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező 

bértámogatása) azonosító számú kiírásra.  

A pályázatot Kékkút Község Önkormányzata a jelenleg a Nemzeti Művelődési Intézet 

alkalmazásában álló, de 2021. december 1-től az Önkormányzat által részmunkaidőben 

foglalkoztatni tervezett közművelődési szakember 2021. december 1. és 2022. november 30. 

közötti bérének és annak járulékainak támogatására kívánja beadni. 

 

A pályázat benyújtásáról gondoskodom.  

 

 

Kékkút, 2021. május 14. 

 

                                                                                   

        Kardosné Csaba Gyöngyi 

               polgármester 

        


