ÖSSZES

2010. I. félévi munkaterv

Feladat megnevezése

Felelős

1 A kulturális javak kiviteli engedélyezésének Kulturális SZÁ
részletes szabályairól szóló OKM rendelet Jogi Főo.
megalkotása
2 Előterjesztés az Oktatási és Kulturális Igazgatási Főo.
Minisztérium 2010. I. félévi munkatervének
elfogadásáról és a 2009. II. félévi
munkatervének teljesítéséről

belső államtitkári
értekezlet

miniszteri értekezlet

szakma-politikai
egyeztetés
(beküldés)

államigazg.
Egyeztetés
(kiküldés)

államtitkári
értekezlet

megjegyzés

(a Kormány 2010. I. félévi munkatervébe javasolt előterjesztések vastag címmel!)
január (7.)
január (14.)
január (8.)
január (13.)

január (7.)

január (14.)

3 A felsőoktatási intézmények felvételi Felsőoktatási SZÁ
eljárásáról szóló 237/2006. (XI. 27.) Jogi Főo.
Korm. rendelet módosítása
4 A közoktatási diákigazolvány kiadásáról Közoktatási SZÁ
és használatáról szóló 296/2008. (XII. 11.) Jogi Főo.
Korm. rendelet hatálybalépéséről

kormányülés

január (13.)

január (7.)

január (14.)

január (22.)

január (27.)

március (11.)

március (17.)

5 Beszámoló az Európai Unió Tanácsának Nemzetközi SZÁ
2011. I. félévi magyar elnökségével járó
feladatok ellátására való felkészülés
helyzetéről

január (14.)

kéthetente

6 Tájékoztató az esélyegyenlőségi programban Esélyegyenlőségi Főig.
résztvevő
pedagógusok
kiegészítő
támogatásáról, támogatásának alakulásáról a
2009/2010. tanév II. félévében

január (14.)

A december 17-ei
MÉ-en kiadott
feladat.

7 Egyes ingatlanok műemléki védettségének Kulturális SZÁ
megszüntetéséről szóló miniszteri rendelet Jogi Főo.

január (14.)

január (22.)

január (26.)

8 Egyes régészeti lelőhelyek régészeti Kulturális SZÁ
védettségének
megszüntetéséről
szóló Jogi Főo.
miniszteri rendelet

január (14.)

január (22.)

január (26.)

és

ÖSSZES

2010. I. félévi munkaterv

Feladat megnevezése

Felelős

9 Tájékoztató
előterjesztés
az
Új Fejl. és Gazd. SZÁ
Magyarország Fejlesztési Terv keretében
megvalósuló, az OKM által indított
konstrukciók állásáról (kiemelt projektek,
pályázatok), továbbá az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program minisztériumot
érintő fejlesztéseiről

belső államtitkári
értekezlet

miniszteri értekezlet

szakma-politikai
egyeztetés
(beküldés)

államigazg.
Egyeztetés
(kiküldés)

január (12.)

államtitkári
értekezlet

kormányülés

megjegyzés

havonta

10 A
nemzetiségi
nevelési,
oktatási Közoktatási SZÁ
feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás Jogi Főo.
igénylésének,
döntési
rendszerének,
folyósításának,
elszámolásának
és
ellenőrzésének részletes szabályairól szóló
OKM rendelet

január (12.)

január (14.)

január (22.)

január (27.)

11 A sajátos nevelési igényű gyermekekkel, Közoktatási SZÁ
tanulókkal foglalkozó gyógypedagógiai Jogi Főo.
pótlékra jogosultak támogatása és az
osztályfőnöki
pótlékra
jogosultak
támogatása
igénylésének,
döntési
rendszerének,
folyósításának,
elszámolásának és ellenőrzésének részletes
szabályairól szóló OKM rendelet

január (12.)

január (14.)

január (22.)

január (27.)

12 Egyes sajátos közoktatási feladatok Közoktatási SZÁ
támogatása
igénylésének,
döntési Jogi Főo.
rendszerének,
folyósításának,
elszámolásának és ellenőrzésének rendjéről
szóló OKM rendelet

január (12.)

január (14.)

január (22.)

január (27.)

és

ÖSSZES

2010. I. félévi munkaterv

Feladat megnevezése

Felelős

belső államtitkári
értekezlet

miniszteri értekezlet

szakma-politikai
egyeztetés
(beküldés)

államigazg.
Egyeztetés
(kiküldés)

13 Az alapfokú művészetoktatási intézmények Közoktatási SZÁ
támogatása
igénylésének,
döntési Jogi Főo.
rendszerének,
folyósításának,
elszámolásának és ellenőrzésének részletes
szabályairól szóló OKM rendelet

január (12.)

január (14.)

január (22.)

január (27.)

14 A szerzői és a szomszédos jogok közös Közig. Koord. Főo.
kezelését
végző
egyesületek Jogi Főo.
nyilvántartásának
szabályairól
szóló
16/1999. (XI. 18.) NKÖM rendelet
módosítása

január (19.)

január (21.)

január (22.)

január (27.)

15 Az I. kategóriába besorolt zenekarok és Kulturális SZÁ
énekkarok
központi
költségvetési Jogi Főo.
támogatása igénybevételének rendjéről szóló
OKM rendelet

január (19.)

január (21.)

január (29.)

február (1.)

16 A helyi önkormányzatok által fenntartott Kulturális SZÁ
múzeumok szakmai támogatásáról szóló Jogi Főo.
OKM rendelet megalkotása

január (19.)

január (21.)

január (25.)

február (4.)

17 Az érettségi és a szakmai vizsgák Közoktatási SZÁ
lebonyolítására
nyújtott
támogatás Jogi Főo.
igénylésének,
folyósításának
és
elszámolásának rendjéről szóló OKM
rendelet

január (19.)

január (21.)

január (25.)

február (4.)

18 A felsőoktatási
tudományos célú
alapján történő
50/2008. (III.
módosítása

január (19.)

január (21.)

január (25.)

február (4.)

január (19.)

január (21.)

január (25.)

február (4.)

intézmények képzési, Felsőoktatási SZÁ
és fenntartói normatíva Fejl. és Gazd.SZÁ
finanszírozásáról szóló Jogi Főo.
14.) Korm. rendelet

19 Miniszteri rendelet az Oktatási Hivatal Felsőoktatási SZÁ
egyes eljárási díjainak megállapításáról
Jogi Főo.

államtitkári
értekezlet

február (18.)

kormányülés

február (24.)

megjegyzés

és

ÖSSZES

2010. I. félévi munkaterv

Feladat megnevezése

Felelős

belső államtitkári
értekezlet

miniszteri értekezlet

szakma-politikai
egyeztetés
(beküldés)

államigazg.
Egyeztetés
(kiküldés)

20 Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Fejl. és Gazd. SZÁ
költségvetési fejezethez tartozó fejezeti Jogi Főo.
kezelésű
előirányzatok
2010.
évi
felhasználásának szabályairól szóló OKM
rendelet

január (19.)

január (21.)

január (25.)

február (4.)

21 A népi iparművészettel kapcsolatos Kulturális SZÁ
állami feladatokról szóló 114/2004. (IV. Jogi Főo.
28.) Korm. rendelet módosítása

január (26.)

január (28.)

február (5.)

február (10.)

22 Az
OKM
Igazgatása
Gazdálkodási,
kötelezettségvállalási
és
utalványozási
szabályzata
23 A
fejezeti
kezelésű
előirányzatok
gazdálkodási,
kötelezettségvállalási
és
utalványozási szabályzata
24 A közoktatási informatikai fejlesztési
feladatok támogatása igényléséne, döntési
rendszerének,
folyósításának,
elszámolásának és ellenőrzésének részletes
szabályairól szóló OKM rendelet

Fejl. és Gazd. SZÁ
Közszolgálati Főo.

január (26.)

január (28.)

Fejl. és Gazd. SZÁ

január (26.)

január (28.)

Közoktatási SZÁ
Jogi Főo.

január (26.)

január (28.)

február (5.)

február (10.)

25 Az oktatási és kulturális miniszter ágazatába Közoktatási SZÁ
tartozó
szakképesítések
szakmai
és Jogi Főo.
vizsgakövetelményeiről szóló 20/2008. (VII.
29.) OKM rendelet módosításáról szóló
OKM rendelet

január (26.)

január (28.)

február (5.)

február (10.)

26 Miniszteri rendelet a felsőoktatási hallgatói Felsőoktatási SZÁ
és doktorjelölti diákigazolványok fizetendő Jogi Főo.
szolgáltatási díja megállapítása

január (26.)

január (28.)

február (5.)

február (10.)

államtitkári
értekezlet

március (4.)

kormányülés

március (17.)

megjegyzés

és

ÖSSZES

2010. I. félévi munkaterv

Feladat megnevezése

Felelős

belső államtitkári
értekezlet

27 Beszámoló az Európai Unió Tanácsának Nemzetközi SZÁ
2011. I. félévi magyar elnökségével járó
feladatok ellátására való felkészülés
helyzetéről

miniszteri értekezlet

szakma-politikai
egyeztetés
(beküldés)

államigazg.
Egyeztetés
(kiküldés)

államtitkári
értekezlet

kormányülés

január (28.)

28 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. Kulturális SZÁ
évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a Jogi Főo.
művészeti, a közművelődési és a
közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak
jogviszonyával
összefüggő egyes kérdések rendezéséről
szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet
módosítása

február (2.)

február (4.)

29 Tájékoztató
előterjesztés
az
Új Fejl. és Gazd. SZÁ
Magyarország Fejlesztési Terv keretében
megvalósuló, az OKM által indított
konstrukciók állásáról (kiemelt projektek,
pályázatok), továbbá az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program minisztériumot
érintő fejlesztéseiről

február (9.)

30 Az OKM Felügyeleti, Tulajdonosi, Alapítói Fejl. és Gazd. SZÁ
jogok gyakorlásának rendjéről szóló
szabályzat módosítása
31 A
kerettantervek
kiadásának
és Közoktatási SZÁ
jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes Jogi Főo.
oktatási jogszabályok módosításáról szóló
17/2004.
(V.
20.)
OM
rendelet
módosításáról szóló OKM rendelet

február (9.)

február (11.)

február (9.)

február (11.)

32 Az Oktatási Miniszterek Tanácsa 2010. Nemzetközi SZÁ
február 15-16-ai ülésének előkészítése

február (9.)

február (11.)

megjegyzés

kéthetente

február (5.)

február (10.)

március (4.)

március (17.)

havonta

február (19.)

február (24.)

és

ÖSSZES

2010. I. félévi munkaterv

Feladat megnevezése

Felelős

belső államtitkári
értekezlet

miniszteri értekezlet

szakma-politikai
egyeztetés
(beküldés)

államigazg.
Egyeztetés
(kiküldés)

államtitkári
értekezlet

kormányülés

33 Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzetközi SZÁ
2009. évi nemzetközi munka- és kiküldetési
terve
34 Beszámoló az Európai Unió Tanácsának Nemzetközi SZÁ
2011. I. félévi magyar elnökségével járó
feladatok ellátására való felkészülés
helyzetéről

február (9.)

35 A 2010/2011. tanév rendjéről szóló
…/2010. (…) OKM rendelet
36 Az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló
4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet módosítása

február (16.)

február (18.)

február (26.)

március (3.)

február (23.)

február (25.)

március (5.)

március (10.)

37 A nem állami, nem helyi önkormányzati Közoktatási SZÁ
közoktatási
intézményfenntartók Jogi Főo.
kiegészítő
támogatása
igénylésének,
megállapításának,
folyósításának,
elszámolásának, ellenőrzésének részletes
szabályairól szóló kormányrendelet

február (23.)

február (25.)

március (5.)

március (10.)

április (1.)

április (7.)

38 A
Magyary
Zoltán
Felsőoktatási
Közalapítvány
Alapító
Okiratának
módosítása
39 Az alap- és mesterképzési szakok képzési és
kimeneti követelményeiről szóló 15/2006.
(IV. 3.) OM rendelet módosítása

február (23.)

február (25.)

március (5.)

március (10.)

március (25.)

március (31.)

február (23.)

február (25.)

március (5.)

március (22.)

Közoktatási SZÁ
Jogi Főo.
Kulturális SZÁ
Jogi Főo.

Fejl. és Gazd.SZÁ
Felsőoktatási SZÁ
Jogi Főo.
Felsőoktatási SZÁ
Jogi Főo.

40 Beszámoló az Európai Unió Tanácsának Nemzetközi SZÁ
2011. I. félévi magyar elnökségével járó
feladatok ellátására való felkészülés
helyzetéről

megjegyzés

február (11.)

február (11.)

február (25.)

kéthetente

kéthetente

és

ÖSSZES

2010. I. félévi munkaterv

Feladat megnevezése

Felelős

belső államtitkári
értekezlet

miniszteri értekezlet

szakma-politikai
egyeztetés
(beküldés)

államigazg.
Egyeztetés
(kiküldés)

41 Tájékoztató
előterjesztés
az
Új Fejl. és Gazd. SZÁ
Magyarország Fejlesztési Terv keretében
megvalósuló, az OKM által indított
konstrukciók állásáról (kiemelt projektek,
pályázatok), továbbá az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program minisztériumot
érintő fejlesztéseiről

március (9.)

42 A világörökségi várományos helyszínek Kulturális SZÁ
kiválasztásának, bejelentésének és a Jogi Főo.
világörökségi
várományos
helyszín
Világörökség Jegyzékbe történő jelölésnek
részletes szabályairól szóló Korm. rendelet

március (9.)

március (11.)

március (19.)

március (23.)

43 A Világörökség Magyar Nemzeti Tanács, Kulturális SZÁ
valamint a Világörökség Magyar Nemzeti Jogi Főo.
Bizottsága
részletes
feladatairól
és
működéséről szóló Korm. rendelet

március (9.)

március (11.)

március (19.)

március (23.)

44 Beszámoló az Európai Unió Tanácsának Nemzetközi SZÁ
2011. I. félévi magyar elnökségével járó
feladatok ellátására való felkészülés
helyzetéről
45 A világörökségi ügynökség kiválasztására Kulturális SZÁ
irányuló
pályázati
eljárás
részletes Jogi Főo.
szabályairól, valamint a világörökségi
ügynökség feladatairól és működéséről szóló
miniszteri rendelet

kormányülés

megjegyzés

havonta

március (11.)

március (23.)

államtitkári
értekezlet

március (25.)

kéthetente

április (2.)

április (5.)

és

ÖSSZES

2010. I. félévi munkaterv

Feladat megnevezése

Felelős

belső államtitkári
értekezlet

miniszteri értekezlet

szakma-politikai
egyeztetés
(beküldés)

államigazg.
Egyeztetés
(kiküldés)

46 A világörökségi kezelési terv készítéséről, Kulturális SZÁ
annak részletes tartalmi követelményeiről, Jogi Főo.
érintettekkel történő előzetes egyeztetésének
és
felülvizsgálatának
rendjről
szóló
miniszteri rendelet

március (23.)

március (25.)

április (2.)

április (5.)

47 A világ kulturális és természeti örökségének Kulturális SZÁ
védelméről szóló egyezmény 19-26. Jogi Főo.
cikkében
meghatározott
nemzetközi
támogatás befogadásának, valamint a
világörökségi feladatokra pályázati és
pályázaton kívüli formában fordítható
pénzeszközök felhasználásának szabályairól
szóló miniszteri rendelet

március (23.)

március (25.)

április (2.)

április (5.)

48 Beszámoló az Európai Unió Tanácsának Nemzetközi SZÁ
2011. I. félévi magyar elnökségével járó
feladatok ellátására való felkészülés
helyzetéről

március (25.)

államtitkári
értekezlet

kormányülés

megjegyzés

kéthetente

49 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Esélyegy. Főig.
Központ támogatásának koncepciója
50 A
közintézet
közgyűjtemény Kulturális SZÁ
megvalósíthatósági és teljesítménytervéhez Jogi Főo.
szükséges
szakmai
mutatók
meghatározásáról szóló OKM rendelet

március (30.)

április (1.)

április (6.)

április (8.)

április (16.)

április (20.)

51 A népi iparművészettel kapcsolatos állami Kulturális SZÁ
feladatok végrehajtásáról szóló 12/2004. (V. Jogi Főo.
21.) NKÖM rendelet módosítása

április (6.)

április (8.)

április (16.)

április (21.)

és

ÖSSZES

2010. I. félévi munkaterv

Feladat megnevezése

Felelős

belső államtitkári
értekezlet

52 Beszámoló az Európai Unió Tanácsának Nemzetközi SZÁ
2011. I. félévi magyar elnökségével járó
feladatok ellátására való felkészülés
helyzetéről

miniszteri értekezlet

április (8.)

53 Tájékoztató
előterjesztés
az
Új Fejl. és Gazd. SZÁ
Magyarország Fejlesztési Terv keretében
megvalósuló, az OKM által indított
konstrukciók állásáról (kiemelt projektek,
pályázatok), továbbá az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program minisztériumot
érintő fejlesztéseiről

április (13.)

54 Beszámoló a 2009. évi ellenőrzések Ellenőrzési Főo.
tapasztalatairól (minisztériumi és felügyelt
intézményi)
55 Beszámoló az Európai Unió Tanácsának Nemzetközi SZÁ
2011. I. félévi magyar elnökségével járó
feladatok ellátására való felkészülés
helyzetéről

április (20.)

56 Tájékoztató
előterjesztés
az
Új Fejl. és Gazd. SZÁ
Magyarország Fejlesztési Terv keretében
megvalósuló, az OKM által indított kiemelt
projektek aktuális helyzetéről

április (27.)

57 Az Oktatási, Ifjúsági és Kulturális Nemzetközi SZÁ
Miniszterek Tanácsa 2010. május 10-11-ei
ülésének előkészítése
58 Beszámoló az Európai Unió Tanácsának Nemzetközi SZÁ
2011. I. félévi magyar elnökségével járó
feladatok ellátására való felkészülés
helyzetéről

május (4.)

szakma-politikai
egyeztetés
(beküldés)

államigazg.
Egyeztetés
(kiküldés)

államtitkári
értekezlet

kormányülés

megjegyzés

kéthetente

havonta

április (22.)

április (22.)

kéthetente

május (6.)

május (6.)

kéthetente

és

ÖSSZES

2010. I. félévi munkaterv

Feladat megnevezése

Felelős

belső államtitkári
értekezlet

miniszteri értekezlet

59 Tájékoztató
előterjesztés
az
Új Fejl. és Gazd. SZÁ
Magyarország Fejlesztési Terv keretében
megvalósuló, az OKM által indított
konstrukciók állásáról (kiemelt projektek,
pályázatok), továbbá az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program minisztériumot
érintő fejlesztéseiről

május (11.)

60 Beszámoló az OKM Igazgatása 2009. évi
költségvetésének teljesítéséről
61 Beszámoló az Országos Tudományos
Kutatási
Alapprogramok
Bizottsága
elnökének az OTKA 2009. évi működéséről

május (11.)

május (13.)

május (18.)

május (20.)

Fejl. és Gazd. SZÁ
Közszolgálati Főo.
Felsőoktatási SZÁ
Jogi Főo.
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63 Tájékoztató
előterjesztés
az
Új Fejl. és Gazd. SZÁ
Magyarország Fejlesztési Terv keretében
2010. I. félévig elért eredményekről
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65 Tájékoztató
előterjesztés
az
Új Fejl. és Gazd. SZÁ
Magyarország Fejlesztési Terv keretében
megvalósuló, az OKM által indított
konstrukciók állásáról (kiemelt projektek,
pályázatok), továbbá az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program minisztériumot
érintő fejlesztéseiről

államtitkári
értekezlet

kormányülés

megjegyzés

május (28.)

június (3)

június (24.)

június (30.)

kéthetente

május (27.)

június (3.)

június (8.)

államigazg.
Egyeztetés
(kiküldés)

havonta

május (20.)

május (18.)

szakma-politikai
egyeztetés
(beküldés)

kéthetente

havonta

és

ÖSSZES

2010. I. félévi munkaterv

Feladat megnevezése

Felelős

66 A nyilvános haszonkölcsönzésért a szerzőt Kulturális SZÁ
megillető
díj
megállapításához
és Szerzői Jogi Iroda
felosztásához szükséges adatok, valamint az Jogi Főo.
adatszolgáltatásra
kötelezett
nyilvános
könyvtárak köréről szóló miniszteri rendelet
az igazságügyért felelős miniszterrel
egyetértésben
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belső államtitkári
értekezlet

június (8.)

miniszteri értekezlet

június (10.)

június (17.)

szakma-politikai
egyeztetés
(beküldés)

június (18.)

államigazg.
Egyeztetés
(kiküldés)

államtitkári
értekezlet

kormányülés

megjegyzés

június (23.)

kéthetente

és

