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E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. július 16-án 
tartandó rendkívüli ülésére 

 
 
Az előterjesztés tárgya:  Komló Város Önkormányzat József Attila Városi 

Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának 
módosítása 

 
Iktatószám:   1424/2020.  Mell: 2 db  
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Plangár-Végh Edina ügyintéző 
  
  
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Humán bizottság  SzMSz I. sz. melléklet I/C. 17. pont 
  
 
Meghívott: 
Steinerbrunner Győzőné intézményvezető – Komló Város Önkormányzat József Attila Városi 
Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
7300 Komló, Városház tér 1.   
nagyibolya21@gmail.com 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, 
valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 
(továbbiakban: törvény) értelmében a kulturális intézményben foglalkoztatottaknak a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerinti 
közalkalmazotti jogviszonya 2020. november 1. napjával a Munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonnyá alakul át. 
 
A törvény konkrétan meghatározza a közalkalmazotti jogviszony munkaviszonnyá alakulására 
vonatkozó eljárási rendelkezéseket, valamint rögzíti, hogy a munkáltató 2020. augusztus 1-jéig 
írásban tájékoztatja a közalkalmazottat jogviszonyának átalakulásáról, annak ütemezéséről, 
határidőiről és határnapjairól, az átalakulással kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről, 
továbbá a létrejövő munkaviszony jogi, gazdasági és szociális következményeiről. 
A munkáltató továbbá 2020. augusztus 15. napjáig írásban közli a közalkalmazottal a további 
foglalkoztatást biztosító munkaszerződés tartalmi elemeire vonatkozó ajánlatot. Az ajánlatot 
úgy kell megtenni, hogy az abban szereplő munkabér összege nem lehet alacsonyabb mértékű 
annál, mint amekkora összegre a közalkalmazott illetményként - ideértve a fizetési osztály és a 
fizetési fokozat szerint megállapított illetményt, a munkáltató döntésén alapuló illetményrészt, 
az illetménykiegészítést, az illetménypótlékot és a rendszeres kereset kiegészítést - 2020. 
október 31. napján jogosult lenne. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fenti tájékoztatási kötelezettségeket 
Önkormányzatunk teljesítette.  

A jogviszony változás az intézmény alapító okiratának módosítását is eredményezi.  A törvény 
alapján bekövetkezett változások törzskönyvi nyilvántartásba vételét az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/C. § (5) bekezdésében 
foglaltaktól eltérően e törvény hatálybalépését követő 60 napon belül kell elvégezni. Ennek 
megfelelően 2020. augusztus 30. napjáig szükséges az alapító okiratok módosítása iránti 
dokumentációt a Magyar Államkincstár részére benyújtani.  

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító és módosító okirat jelen előterjesztés 1. 
sz. és 2. sz. mellékletét képezi.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Humán bizottság véleményének 
figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék. 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 
A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – a Humán bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta Komló Város Önkormányzat József Attila Városi 
Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának módosítása című előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Képviselő-testület Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító és módosító 
okiratát – az előterjesztés 1. és 2. sz. melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.  
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2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Államháztartási 
Irodája felé a változásokat jelentse át. 

 
Határid ő: 2020. augusztus 30.  
Felelős:     Polics József polgármester 

        dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  
 
 
 
Komló, 2020. június 24.  
 
 
        Polics József 
        polgármester 
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1. sz. melléklet 
 
Okirat száma: JAVK-1/2020 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Komló Város 
Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratát a 
következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 7300 Komló, Városház tér 1. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1998.07.21. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 7300 Komló, Városház tér 3. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Komló Város Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 7300 Komló, Városház tér 3.  
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, 
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55. §-a, 
valamint 65. §-a szerinti nyilvános könyvtári ellátás, valamint 48. § (1)-(2) bekezdése szerinti 
muzeális gyűjteményi feladat ellátás. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A település könyvtári, levéltári tevékenységének 
szervezése szolgáltatások biztosítása, kulturális műsorok, rendezvények szervezése, 
múzeumi kiállítási tevékenység. 

Könyvtári ellátás: 
−−−− gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 

bocsátja,  
−−−− tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól,  
−−−− biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,  
−−−− részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.  
−−−− biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,  
−−−− a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség 

elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában,  
−−−− segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos 

kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét,  
−−−− kulturális és egyéb programokat szervez,  
−−−− tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség 

javításához, az ország versenyképességének növeléséhez, 
−−−− az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internet-hozzáféréssel 

rendelkező számítógépek használatát a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, 
könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a 
kiskorúak lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében, 

−−−− a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve 
szervezi, 

−−−− gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,  
−−−− közhasznú információs szolgáltatást nyújt,  
−−−− helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,  
−−−− szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

2 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

3 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
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4 082044 Könyvtári szolgáltatások 

5 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

6 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Komló város közigazgatási területe. 

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Pályázat útján Komló Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg határozott időre a vezetőt. A költségvetési 
szerv vezetőjét Komló Város Önkormányzat polgármestere nevezi ki és menti fel, illetve ő 
gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat is felette. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 munkaviszony 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

2 megbízási 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

3 vállalkozási 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
 
  



7 

2. sz. melléklet 
Okirat száma: JAVK-1-MÓD/2020. 

Módosító okirat 

A Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény a 
Komló Város Önkormányzat által 2015. december 10. napján kiadott, JAVK-1/2015 számú 
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a 
………../2020. (VII. 16.) számú képviselő-testületi határozatra figyelemmel –a következők 
szerint módosítom: 
  

1. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

Pályázat útján Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg határozott időre a 
vezetőt. A költségvetési szerv vezetőjét Komló Város Önkormányzat polgármestere nevezi ki és 
menti fel, illetve ő gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat is felette. 

 

2. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 munkaviszony 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

2 megbízási jogviszony 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

3 vállalkozás jellegű jogviszony 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

 

 
Jelen módosító okiratot 2020. november 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Komló, „időbélyegző szerint” 
 
 


