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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Mint az Önök előtt is ismert a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti 
jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról 
szóló 2020. évi XXXII. törvény (továbbiakban: 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. Ezen változás 
a Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és Színház Művelődési Központ 
(továbbiakban: Közösségek Háza), valamint a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény alkalmazottait érinti.  
 
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 tartalommal és 
határidőben sor került. 
A Törvény értelmében, ha a közalkalmazott az ajánlattételre meghatározott határidőt követő 
30 napon belül írásban nem nyilatkozik, vagy a közalkalmazott a meghatározott határidőben 
úgy nyilatkozik, hogy a munkaszerződés keretei közötti továbbfoglalkoztatásához nem járul 
hozzá, úgy a közalkalmazotti jogviszony átalakulás nélkül, e törvény erejénél fogva 
megszűnik. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az érintettek a jogszabály által 
meghatározott határidőig – 2020. szeptember 14. napjáig – nyilatkoztak a 
továbbfoglalkoztatásukra vonatkozóan, mely szerint Schaff Anikó a Közösségek Háza 
jelenlegi vezetője nem vállalja a 2020. november 1. napjától történő továbbfoglalkoztatását, 
így az ő jogviszonya 2020. október 31. napjával a törvény erejénél fogva megszűnik.  
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 
művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak 
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Rendelet), mely meghatározza a közművelődési intézményben az 
intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátására vonatkozó képesítési 
feltételeket 2020. november 1. napjával hatályát veszti.  
 
A Törvény – a 2020.07.01-ei hatálybalépésével - vonatkozó rendelkezései - 45. § (1)-(2) – a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről a 1997. évi 



CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.) egyes részeit is módosította 2020. 07. 01. napjával az 
alábbiak szerint: 
 
 
 
„A Kultv. 94. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(1) Az állami és önkormányzati fenntartású muzeális intézményekben, nyilvános 
könyvtárakban, közlevéltárakban, továbbá a közművelődési intézményben és a közösségi 
színtérben foglalkoztatott az lehet, aki 
a) cselekvőképes, 
b) büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya 
alatt, és 
c) megfelel a miniszter rendeletében előírt képesítési és egyéb feltételeknek. 
(2) A Kultv. 94. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
    (3) Az (1) bekezdés szerinti intézmény vezetői feladatainak ellátására a munkáltatói 
jogkör gyakorlója pályázatot ír ki. A pályázat kiírásának, benyújtásának és értékelésének 
rendjét a miniszter rendeletben határozza meg.”  
 
Tekintettel arra, hogy a fent hivatkozott miniszteri rendelet, mely a képesítési feltételeket 
tartalmazza még nem jelent meg, a jelenleg hatályos Korm. rendelet pedig november 1. 
napjával hatályát veszti javaslom, hogy a Közösségek Háza intézményvezetőjének határozott 
időre, 2020. november 1. napjától 2021. február 28. napjáig történő megbízásáról utólagosan 
döntsön a Tisztelt Képviselő-testület. Az ehhez kapcsolódó szükséges egyeztetéseket a 
Képviselő-testület tagjaival előzetes lefolytattam. 
Várhatóan ezen időpontig meghatározásra kerülnek az intézményvezetői feladatok ellátásához 
szükséges képesítési feltételek, valamint a pályázati kiírásra vonatkozó részlet szabályok.  
 
Ezzel kapcsolatban megkerestem a Kultúráért Felelős Államtitkárságot, továbbá Hivatalunk 
egyeztetéseket folyatott a Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei Igazgatójával, és a 
Magyar Államkincstár Államháztartási Irodájával is. Az érintett szervezetek részéről a fent 
részletezett javaslat elfogadható és támogatható figyelemmel a hatályos jogszabályi 
rendelkezésekre. 
 
Az intézményvezetői feladatainak ellátására – a jelenlegi színvonal fenntartása mellett – 
Aranyos Lászlót javaslom, aki a tevékenység elvégzésére szakmailag alkalmas, tekintettel 
arra, hogy ismeri az érintett intézmény működési rendszerét.  
Aranyos László felsőfokú – egyetemi – művelődésszervezői végzettséggel rendelkezik. 2010. 
augusztusától 2017. szeptember 30. napjáig a Közösségek Háza, Színház-és 
Hangversenyterem munkatársa volt. Először művelődésszervezőként és felnőtt képzési 
vezetőként tevékenykedett, majd 2013-tól a Színház-és Hangversenyterem intézményvezetői 
feladatait látta el.  
Ezt követően – jelenleg is - a Komlóért Egyesület HACS Szervezet munkaszervezet 
vezetőjeként dolgozik.  
 
Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy a 144/2020. (VII.16.) sz. határozat 1.) 
pontja értelmében 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 módosul. 
 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Humán bizottság véleményének 
figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék. 
 
Határozati javaslat:  
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Humán 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta Komló Város Önkormányzat 
Közösségek Háza és Színház Művelődési Központ intézményvezetőjének megbízása című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Képviselő-testület egyetért azzal, valamint utólagosan dönt arról, hogy Komló 
Város Önkormányzat Közösségek Háza és Színház Művelődési Központ 
intézményvezetői feladatainak ellátásával 2020. november 1. napjától 2021. február 
28. napjáig, határozott időtartamra Aranyos László kerüljön megbízásra.  

 
2.) A Képviselő-testület Aranyos László, vezető állású munkavállaló munkabérét 2020. 

november 1. napjától 281.800.- forintban állapítja meg az alábbiak szerint: 
Munkabér:        236.800.- 
Vezetői pótlék:         45.000.- 

 Összesen:        281.800.- 
 

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetői megbízással 
kapcsolatos munkáltatói és adminisztratív intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

 
Határid ő: 2020. november 15.   
Felelős: Polics József polgármester 

 
 
Komló, 2020. október 20.     
 
 
        Polics József 
        polgármester 


