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1. Nyugalmazott Népművelők Találkozójának értékelése  

Asztalos Árpádné, a rendezvény szervezője beszámol az eseményről. A találkozót sikeresnek 

értékelte, amelyről a résztvevők is megerősítették. A találkozón résztvevő elnökségi tagok szintén 

nagyra értékelték a rendezvény lebonyolítását. Az elnökség köszönetét fejezi ki a martfűi 

vendéglátóknak a kiválóan megszervezett rendezvényért. 

2. Az ősz hátralévő eseményeinek további előkészítése: 

a) Polgármester Népművelők Találkozója, november 15-16. 

A program szervezésével megbízott Gábor Ilona és Gábor Klára ismerteti a program tervezetét, melyet 

az elnökség megvitatott. Bordás István elnök tájékoztatja az elnökséget, hogy a kulturális törvény 

módosításából eredő önkormányzati feladatok ismertetésére előadót kért az EMMI Kulturális 

Államtitkárságától. Závogyán Magdolna helyettes államtitkár asszony Szedlacsek Emíliát jelölte ki 

előadóként a konferenciára. 

A programterv szerint az első nap délután a törvény módosításának feldolgozása lesz a napirenden, a 

második nap pedig az MNE kitüntetett önkormányzatait kérik fel jó gyakorlatok ismertetésére. 

A szervezők egy héten belül elkészítik a részletes programtervet, továbbá hamarosan egyeztetnek a 

megvalósítás helyszínén, Veresegyházán az illetékes munkatársakkal. 

b) Szakértői konferencia 

Az MNE szándékai szerint az őszi szakértői konferencia (Kecskemét, november 21-22.) elsődleges 

célja a vezetői pályázatok szakmai bírálatával kapcsolatos szakmai tevékenység formalizálása lett 

volna. A várható jogszabályi változások okán (a 150/1992.(11.20.) korm. rendelet) a közművelődési 

intézmények szakmai vezetői pályázatának elbírálási körülményei megváltoznak Olyan módon, hogy a 

civil szervezetek kötelező részvétele csak opcionális lesz.  

Ily módon lehetséges, hogy a szakmai civil szervezetek közreműködése okafogyottá válik. Éppen ezért 

az elnökség úgy határozott, hogy a tervezett szakértői rendszer bevezetését elhalasztja. Ennek okán az 

őszi konferencia egyik napirendje nem aktuális. A rendezvény a továbbiakban kizárólag szakmai 

elméleti kérdésekkel foglalkozó szakmai műhelyként funkcionál. 

3. Beszámoló a Kultúrházak Éjjel-nappal rendezvény előkészületeiről 

A rendezvény tervezésével kapcsolatos szakmai tervezések folynak, azonban a finanszírozás 

tisztázatlansága miatt nehéz az előrehaladás. Egyelőre az NKA által biztosított 7.000.000 Ft bizonyos. 

4. A vezetői pályázatok szakértői rendszerének kialakítására vonatkozó javaslatot, a várható 

jogszabályi változások miatt az elnökség levette a napirendről. 



5. A kulturális alaptörvény módosításához kapcsolódó miniszteri rendelet tervezet 

véleményezése 

Az MNE tagszervezetei és elnöksége a tervezet szövegét megkapta. Az előzetes véleményezés 

határideje október 13. 

Az elnökségi ülés idejéig egy szervezeti (Budapesti Népművelők Egyesülete) és egy elnökségi 

javaslat-csomag érkezett. Az elnökség megbízza Bordás István elnököt, hogy a beérkezett, illetve még 

piszkozatban lévő indítványokból szerkessze meg az MNE állásfoglalását a rendelet tervezettel 

kapcsolatosan. 

 


