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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat fenntartásában működik a 7300 Komló, 48- as tér 1. szám alatt a 
Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem (továbbiakban: 
Közösségek Háza) közművelődési intézmény.  
 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény (továbbiakban: Törvény) pontosan meghatározza a közművelődési 
intézmények típusát a jogszabályban meghatározott szakmai, személyi és infrastrukturális 
feltételek teljesülésétől függően az alábbiak szerint:  
„(5) A közművelődési intézmény típusa - jogszabályban meghatározott szakmai, személyi és 
infrastrukturális feltételek megléte esetén - lehet: 
a) művelődési ház, 
b) művelődési központ, 
c) kulturális központ, 
d) többfunkciós közművelődési intézmény, 
e) népfőiskola, 
f) népi kézműves alkotóház, 
g) gyermek-, illetve ifjúsági ház, valamint 
h) szabadidőközpont.” 
 
A vonatkozó jogszabályok alapján egyértelműen megállapítható, hogy a Közösségek Háza 
intézmény a művelődési központ intézmény típusba tartozik.    
 
A Törvény az alábbiak szerint rendelkezik:  
„78/A. § (1) A művelődési központ a helyi közösségi művelődést szervező, legalább öt 
közművelődési alapszolgáltatást biztosító közművelődési intézmény. Tevékenysége 
településrészre, kerületre, egy településre, több egymással határos településre vagy egy járásra 
terjed ki, 
(2) A művelődési központ vezetője szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik. 
(3) A művelődési központ elnevezésében szerepelnie kell a „művelődési központ” kifejezésnek.” 
 
Fentiek figyelembevételével, megfelelve a jogszabályi előírásoknak a Közösségek Háza 
intézmény nevének módosítása vált szükségessé.  
Az intézmény vezetőjével és dolgozóival egyeztetve javasolom, hogy az intézmény neve a 
következő megnevezésre módosuljon:  
Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és Színház Művelődési Központ. 
Az intézmény nevének megváltoztatása az intézmény alapdokumentumainak, alapító 
okiratának módosítását eredményezi, így az intézmény névváltoztatása átszervezésnek 
tekintendő. A dokumentumok módosításainak átvezetését a Magyar Államkincstár által 
vezetett törzskönyvi nyilvántartásban is szükséges kérelmezni. 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
vonatkozó rendelkezései értelmében a törzskönyvi bejegyzés során az intézmény új alapító 
okiratára vonatkozó bejegyzési kérelemhez csatolni kell a kultúráért felelős miniszter előzetes 
véleményéről szóló okiratot a települési önkormányzatok közművelődési intézményeinek 
létesítése, átszervezése, szüneteltetése, megszüntetése esetében. 
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Az Emberi Erőforrások Minisztérium művészeti, közművelődési és közgyűjteményi ügyekért 
felelős helyettes államtitkára jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti, 2020. július 7. napján 
kelt levelében a Közösségek Háza intézmény alapító okiratának módosítását javasolta, mely 
módosítások átvezetését követően az intézmény átszervezését támogatja.  

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, 
valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 
értelmében a kulturális intézményben foglalkoztatottak - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény szerinti - közalkalmazotti jogviszonya 2020. november 1. napjával 
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonnyá alakul át.  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent említett jogszabály 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. 
Továbbá a munkáltató 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-én jogosult lenne. 
Önkormányzatunk az előírt tájékoztatási kötelezettségeket teljesítette, a közalkalmazottak 
részére történő tájékoztatók átadására a jogszabály által meghatározott határidőben és 
tartalommal sor került. 
 
A fent részletezett 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 - a 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 Magyar Államkincstár által kiadott tájékoztatóban, felhívták a figyelmet arra, hogy ha a 
kulturális intézményeket érintően egyéb olyan módosítási kérelmet is be kívánunk nyújtani, 
amely 2020. november 1-jét megelőző dátummal hatályosulna, akkor azt az időbeli sorrend 
miatt vagy a fenti jogviszony változással egyidejűleg, vagy azt megelőzően tegyük meg.  
 
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító és módosító okirat jelen előterjesztés 2. 
sz. és 3. sz. mellékleteit képezi.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Humán bizottság véleményének 
figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék. 
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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 a Döntés a Közösségek Háza Színház-és 
Hangversenyterem elnevezésének megváltoztatásáról, valamint az intézmény alapító 
okiratának elfogadásáról című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Képviselő-testület elfogadja, hogy a Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, 
Színház-és Hangversenyterem intézmény megnevezése – a vonatkozó jogszabályok 
alapján - 2020. november 1. napjával Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza 
és Színház Művelődési Központ megnevezésre módosuljon.  
 

2.) A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy az 1.) pontban rögzített változás 
szükség szerinti átvezetéséről gondoskodjon.  
 
Határid ő:  2020. november 1.  
Felelős:  Schaff Anikó intézményvezető 
 

3.) A Képviselő-testület a Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és Színház 
Művelődési Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító és módosító 
okiratát – az előterjesztés 2. és 3. sz. melléklete szerinti tartalommal – elfogadja. A 
Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alapító okirat 5.1. pontjának szövegezése a 
jogszabályi változásoknak megfelelően módosulhat. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat 5.1. pontjának szövegezését – 
utólagos beszámolási kötelezettség mellett - a jogszabályi változásoknak megfelelően 
módosítsa.  
 
Határid ő:  2020. augusztus 30. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

4.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az 1. és 2. pontban rögzített változásokat a 
Magyar Államkincstár Államháztartási Irodája felé jelentse be.  

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

     dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  
 
 
 
Komló, 2020. július 10. 
 
 
        Polics József 
        polgármester 
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1. sz. melléklet 
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2. sz. melléklet 

Okirat száma: KH-1/2020. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Komló Város 
Önkormányzat Közösségek Háza és Színház Művelődési Központ 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 Közösségek Háza és Színház Művelődési 
Központ 

1.1.2. rövidített neve: Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 7300 Komló, 48-as tér 1. 

1.2.2. telephelye: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Színház 7300 Komló, 48-as tér 5. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1998. július 21. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
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3.1.1. megnevezése: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 7300 Komló, Városház tér 3. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja alapján a helyi közművelődési tevékenység 
biztosítása, valamint a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján a közművelődési alapszolgáltatások 
biztosítása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Közművelődési tevékenység, befogadó színházak 
tevékenysége, rendezvények szervezése, étkeztetések lebonyolítása. 

 Közművelődési alapszolgáltatások: 
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, 

fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek 
számára helyszín biztosítása, 

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 
f) a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint 
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

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 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

3 082020 Színházak tevékenysége 

4 
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése 

5 
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális 

értékek gondozása 

6 
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr 

művészetek 

7 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

8 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 

9 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 
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10 
104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, 

munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet 
vagy alternatív napközbeni ellátás útján 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Komló város közigazgatási területe, 
és a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás tagönkormányzatainak 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 jogviszony 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

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

Okirat száma: KH-1-MÓD/2020. 

Módosító okirat 

A Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem a Komló 
Város Önkormányzat által 2015. március 5. napján kiadott, KH-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 bevezető szövegrészében a „Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, 
Színház-és Hangversenyterem” szövegrész helyébe a „Komló Város Önkormányzat Közösségek 
Háza és Színház Művelődési Központ” szövegrész lép. 

2. Az alapító okirat 1.1.1. pontjában a „Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház-
és Hangversenyterem” szövegrész helyébe a „Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és 
Színház Művelődési Központ” szövegrész lép. 

3. Az alapító okirat 1.2.2. pontjában foglalt táblázat 1. sorában a „Színház-és 
Hangversenyterem” szövegrész helyébe a „Színház” szövegrész lép. 

4. Az alapító okirat 4. 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja alapján a helyi közművelődési tevékenység 
biztosítása, valamint a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján a közművelődési alapszolgáltatások 
biztosítása. 

5. Az alapító okirat 4.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége 

 

6. Az alapító okirat 4.3. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

Közművelődési alapszolgáltatások: 
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, 

fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek 
számára helyszín biztosítása, 

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 
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e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 
f) a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint 
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

7. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 

2 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

3 082020 Színházak tevékenysége 

4 
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése 

5 
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális 

értékek gondozása 

6 
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr 

művészetek 

7 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

8 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 

9 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

10 
104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, 

munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet 
vagy alternatív napközbeni ellátás útján 

8. Az alapító okirat 4.5. pontjában a „Komló város közigazgatási területe.” szövegrész helyébe 
a „Komló város közigazgatási területe, és a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
tagönkormányzatainak területe.” szövegrész lép.  

9. 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. 

10. 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” 

 


