
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester kerül

Javaslat  a  József  Attila  Könyvtár  Dunaújváros  és  az  Intercisa  Múzeum  alapító
okiratának módosítására

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

A     napirendi     pont     rövid     tartalma:   A  kulturális  intézményekben  foglalkoztatottak
munkaköreiről  és  foglalkoztatási  követelményeiről,  az  intézményvezetői  pályázat
lefolytatásának  rendjéről  stb.  szóló  39/2020.(X.30.)  EMMI  rendelet  alapján  a
közgyűjtemények alapító okirata 5.1. pontját módosítani kell.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási 
Osztály

Iktatószám: 28932-53/2020.

Ügyintéző neve: Bokor Zsuzsanna Ügyintéző telefonszáma: 25/544-151
Ügyintéző aláírása: s.k. Osztályvezető aláírása: Molnár-Osztrocska Diána s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: Salamonné Pintér Mónika s.k.
Leadás dátuma: 2020. 11. 04.   Ellenőrzés dátuma: 2020. 11. 04.   
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:                          Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2020. 11.05.                          Ellenőrzés dátuma: 2020.11.05.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Egyéb megjegyzések: Az előterjesztéshez 2 polgármesteri határozattervezet tartozik



Ikt. sz.: 28932-53/2020.   Tárgy: Kulturális intézmények alapító 
okirata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 
Pintér Tamás részére

Helyben

Tisztelt Polgármester Úr!

A  Magyar  Közlöny  125.  számában  kihirdetésre  került  a  kulturális  intézményekben
foglalkoztatottak  közalkalmazotti  jogviszonyának  átalakulásáról,  valamint  egyes  kulturális
tárgyú  törvények  módosításáról  szóló  2020.  XXXII.  törvény  (a  továbbiakban:  Átalakulási
törvény) 

Az  Átalakulási  törvény  1.  §  (2)  bekezdése  szerint  a  hatálya  alá  tartozó,  költségvetési
szervként  működő kulturális  intézményben foglalkoztatottak közalkalmazotti  jogviszonya a
Törvény erejénél fogva 2020. november 1. napján a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi
I. törvény szerinti munkaviszonnyá alakul át. 

Az intézmények alapító okiratát DMJV Önkormányzata Közgyűlése a július 16-ai ülésén a
fentiek szerint módosította, a Magyar Államkincstár a törzskönyvi nyilvántartáson átvezette a
változásokat.

A József Attila Könyvtár hatályos alapító okirata az előterjesztés 1. számú melléklete, az
Intercisa Múzeum alapító okirata az előterjesztés 2. számú melléklete.

Az  alapító  okiratok  5.1.  pontja  rendelkezik  az  intézmény  vezetőjének  megbízásáról.  Az
Átalakulási törvény értelmében felhatalmazást kapott az emberi erőforrások minisztere, hogy
rendeletben  határozza  meg  a  kulturális  intézmények  vezetői  pályázata  kiírásának,
benyújtásának  és  értékelésének  rendjét,  annak  megjelenéséig  az  alapító  okiratban  a
közalkalmazottak jogállásáról szóló szabályozás szerepelt a vezetői kinevezésről.

Megjelent  az  emberi  erőforrások  minisztere  39/2020.(X.30.)  EMMI  rendelete  a  kulturális
intézményekben  foglalkoztatottak  munkaköreiről  és  foglalkoztatási  követelményeiről,  az
intézményvezetői  pályázat  lefolytatásának  rendjéről,  valamint  egyes  kulturális  tárgyú
rendeletek módosításáról.

A rendelet 7.§-a értelmében:
„7.  § (1) Az intézményvezető főigazgatói, igazgatói vagy ügyvezetői,  az intézményvezető
helyettese  főigazgató-helyettesi,  igazgatói,  igazgató-helyettesi  vagy  ügyvezető-helyettesi
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munkakört  tölthet  be.  Az intézményvezető és helyettese a  munka törvénykönyve szerinti
vezető állású munkavállalónak minősül.”

A József Attila Könyvtár és az Intercisa Múzeum vezetőjének titulusa igazgató, jelen javaslat
ennek az elnevezésnek a megtartását tartalmazza.

A munkáltatói jogokat (kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárás stb.) az igazgató tekintetében a
közgyűlés gyakorolja, az egyéb munkáltatói jogokat pedig a polgármester.

A  József  Attila  Könyvtár  Dunaújváros  igazgatója  kezdeményezte  az  intézmény  rövid
nevének,  illetve  a  Békevárosi  Fiókkönyvtár  rövid  nevének  alapító  okiratba  vételét  is.  (3.
számú melléklet).
Az igazgató kérelmének megfelelően az alapító okirat 1.1.2. ponttal egészül ki, eszerint a
költségvetési  szerv  rövid  neve:  József  Attila  Könyvtár.  A telephely  elnevezésének  rövid
változatára a kötött formátumú és számozású alapító okirat, valamint a segédlet szerint nincs
mód. Az intézmény vezetőjével történt egyeztetés alapján a jövőben a Béke Fiókkönyvtár
nevet használja a telephely.

Az Intercisa Múzeum alapító okirata 5.1. pontja azonos a könyvtárnál megfogalmazottakkal,
azzal a kiegészítéssel, hogy az 1997. évi CXL. törvény 46. § (3) bekezdése alapján a területi
múzeum igazgatójának megbízásához,  illetve annak visszavonásához a  kultúráért  felelős
miniszter előzetes egyetértése szükséges. 

Mindkét  intézmény  alapító  okirata  november  1-jei  hatállyal  módosult  utoljára,  a  jelenlegi
módosítás  a  Magyar  Államkincstárral  történt  egyeztetés  szerint  a  törzskönyvi  bejegyzés
napjával lép életbe.

Tisztelt  Polgármester  Úr,  kérem  -  egyetértése  esetén  -,  szíveskedjen  az  alapító
okiratok módosításáról szóló határozatokat jóváhagyni.

Dunaújváros, 2020. november 4.

       Tisztelettel:

       Molnár-Osztrocska Diána
osztályvezető



Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere
.../2020. (XI. .) határozata

a József Attila Könyvtár Dunaújváros alapító okiratának módosításáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében biztosított hatáskörében az alábbi határozatot hozza:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a József Attila Könyvtár Dunaújváros a
Közgyűlés 2020. július 16-án kiadott 28932-9/2020. számú Alapító Okirata módosításáról az
alábbi módosító okiratot fogadja el:

„Okirat sza�ma: 28932- 54/2020.

Mó� dósí�tó�  ókirat

A Jó� zsef  Attila  Kó" nyvta� r Dunau� jva� rós a  Dunau� jva� rós  Megyei  Jógu�  Va� rós  O+ nkórma�nyzata
Kó" zgyu, le�se a� ltal  a  2020.  ju� lius  16-a�n  kiadótt  28932-8/2020.  alapí�tó�  ókirata� t  az
a� llamha� ztarta� sró� l szó� ló�  2011. e�vi CXCV. tó" rve�ny 8/A. §-a, alapja�n, Dunau� jva� rós Megyei Jógu�  Va� rós
Pólga� rmestere …/2020. (XI…..) hata� rózata� ra figyelemmel – a kó"vetkezó, k szerint mó� dósí�tóm:

1. Az alapí�tó�  ókirat 1.1. póntja kiege�szu" l:

„1.1.2. ró" vidí�tett neve: Jó� zsef Attila Kó" nyvta� r”

2. Az alapí�tó�  ókirat 1.2.2. póntja�ban a telephely elneveze�se Be�ke Fió� kkó" nyvta� rra mó� dósul.

3. Az alapí�tó�  ókirat 5.1. póntja helye�be az ala�bbi rendelkeze�s le�p:

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A  kó" ltse�gvete�si  szerv  vezetó, je  az  igazgató� ,  az  igazgató� t  Dunau� jva� rós  Megyei  Jógu�  Va� rós
O+ nkórma�nyzata  Kó" zgyu, le�se  az  emberi  eró, fórra� sók  minisztere  39/2020.(X.30.)  EMMI
rendelete�ben fóglaltak szerint kií�rt nyilva�nós pa� lya� zat elbí�ra� la� sa� t kó"vetó, en, 5 e�vig terjedó,
hata� rózótt idó, re - munkaviszóny kerete�ben, a munka tó" rve�nykó" nyve szerinti vezetó,  a� lla� su�
munkava� llaló� ke�nt  -  bí�zza  meg,  e�s  gyakórólja  tekintete�ben  a  Magyarórsza� g  helyi
ó" nkórma�nyzatairó� l  szó� ló�  2011.  e�vi  CLXXXIX.  tó" rve�nyben  fóglalt  rendelkeze�sek  alapja�n  a
munka� ltató� i  jógókat.  Az  egye�b  munka� ltató� i  jógókat  Dunau� jva� rós  Megyei  Jógu�  Va� rós
Pólga� rmestere gyakórólja.”

Jelen mó� dósí�tó�  ókiratót a tó" rzskó" nyvi bejegyze�s napja� tó� l kell alkalmazni.

Kelt: Dunau� jva� rós, 2020. 
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Polgármestere
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P.H.
Pinte�r Tama� s

        pólga� rmester”

2.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Polgármestere utasítja a humán szolgáltatási  osztály
vezetőjét, hogy készítse elő a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságához a jelen
határozat 1. melléklete szerinti módosító okirat és a határozat 2. számú mellékletét képező
egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okirat  megküldését  –  a  törzskönyvi  nyilvántartáson
történő átvezetés céljából.

Felelős:     a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:   2020. november 30.

3.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Polgármestere utasítja  a humán szolgáltatási  osztály
vezetőjét,  hogy a határozatot küldje meg a József Attila Könyvtár Dunaújváros igazgatója
részére.

Felelős:      a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:    2020. november 30.

4.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  utasítja  a  József  Attila  Könyvtár
Dunaújváros igazgatóját, hogy az 1. pontban foglalt döntésnek megfelelően  módosítsa az
intézmény dokumentumait.

Felelős:   a József Attila Könyvtár Dunaújváros igazgatója
Határidő: 2020. december 31.

 Dunaújváros, 2020. november                                                                                                  

   Pintér Tamás
                                                                                polgármester
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