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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) 

önkormányzati rendelet 34. §-a rendelkezik a sürgősségi indítvány beterjesztésének 

szabályairól. A hivatkozott rendelkezés alapján sürgősségi indítvány előterjesztésére a 

polgármester, bármely bizottság, a települési képviselők legalább egynegyede és a jegyző 

jogosult. 

A sürgősségi indítványban meg kell jelölni a sürgősség alátámasztásául szolgáló tényeket, 

mely kötelezettségnek az alábbiak szerint teszek eleget: 

 

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, 

valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 1. § 

(2) bekezdése alapján „A kulturális  intézményben  foglalkoztatottaknak  a  közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerinti közalkalmazotti 

jogviszonya e törvény erejénél fogva, a 2. § (8) bekezdésében meghatározott időpontban a 

munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonnyá alakul át.”  

A 2.§ (8) bekezdés alapján „A munkaszerződés megkötése esetén a közalkalmazotti jogviszony 

- ideértve a határozott idejű jogviszonyt is -2020. november 1-jei hatállyal alakul át 

munkaviszonnyá” 

 

A törvény 3. § (8) bekezdése alapján „A kulturális intézmények alapító okirataiban e 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.”  

A törvény 2020. július 1-én lépett hatályba, a Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító 

Okiratának módosítását - az idézett rendelkezésben foglalt 60 napos határidőn belül - 2020. 

augusztus 30. napjáig kell elvégezni.  

Tekintve, hogy a Képviselő-testület soron következő, munkatervi rendes ülésére előre 

láthatólag 2020. szeptember 8. napján kerül sor, javaslom a napirendi pont sürgősségi 

indítványként történő megtárgyalását. 

 

A fent idézett törvényi rendelkezésből eredően a Táncsics Mihály Művelődési Ház alapító 

okiratát oly módon szükséges módosítani, hogy a költségvetési szervnél alkalmazásban álló 

személyek jogviszony-típusai közül a „közalkalmazotti jogviszony” megjelölést, továbbá a 

jogviszonyt szabályozó jogszabályok felsorolása közül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvényre történő hivatkozást törölni kell.  

Módosítani szükséges továbbá a költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendjére 

vonatkozó alapító okirati rendelkezést is, tekintettel arra, hogy az intézményvezető kinevezése 

már nem a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.  törvény23.§ (3) bekezdése 

alapján történik.  

 

 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy fentiek ismeretében hozza meg döntését. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat I. pontjában szereplő 

„jelen határozat melléklete” alatt jelen előterjesztés mellékletét kell érteni. 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2020. (VIII. 11.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító Okiratának 

módosítása tárgyában 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

 

I. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat által fenntartott Táncsics 

Mihály Művelődési Ház (1238 Budapest, Grassalkovich út 122.) Alapító Okiratának jelen 

határozat mellékletében foglaltak szerinti módosítását jóváhagyja.  

 

II. Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésben foglaltakról az érintetteket értesítse, 

valamint a szükséges feladatok végrehajtásáról intézkedjen. 

 

 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati 

javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

 

Budapest, 2020. augusztus 05. 

 

 

 

 Haraszti Erika Bese Ferenc 

 előterjesztés készítője polgármester, előterjesztő 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet:  

1. Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítása (Alapító Okirat 

módosításokkal egységes szerkezetben) 

 


