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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Tisztelt Képviselő-testület!
Jelen előterjesztés az alábbi döntést igénylő kérdéseket tartalmazza.
1.) Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása:
Az Országgyűlés 2020. május 19-én fogadta el a kulturális intézményekben foglalkoztatottak
közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények
módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvényt (a továbbiakban: Törvény), amely 2020. július
1. napjával hatályba lépett.
A Törvény alapján a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya
a törvény erejénél fogva 2020. november 1-jével a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény szerinti munkaviszonnyá alakul át.
A Törvény 3. § (8) bekezdése szerint a kulturális intézmények alapító okirataiban e törvény
alapján bekövetkezett változások törzskönyvi nyilvántartásba vételét a Törvény
hatálybalépését követő 60 napon belül kell elvégezni.
Az alapító okirat tartalmát tekintve „A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje”,
illetve a „A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya” pontok
érintettek a változásban. Ezekből a pontokból törlésre kerülnek a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) rendelkezései.
2.) Az Önkormányzat törzskönyvi kivonatának Család és nővédelmi egészségügyi
gondozás elnevezésű kormányzati funkcióval történő kiegészítése:
Az Önkormányzat törzskönyvi kivonata a 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
elnevezésű kormányzati funkciót nem tartalmazza, ezért javasoljuk a törzskönyvi kivonat ezen
kormányzati funkcióval történő kiegészítését tekintettel arra, hogy az államháztartási
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet értelmében ide
tartozik:
-

-

a gyermekvállalás optimális körülményeinek elősegítése céljából az anya fogamzás
előtti gondozásával, a genetikai tanácsadással, a termékenységi ciklus alatti
gondozással, a családtervezési ismeretek és a fogamzásgátló módszerek
megismertetésével, valamint a nők fokozott védelméhez szükséges összetett megelőzési
tevékenységgel, egészségvédelemmel, valamint
az anya és a 0-3 éves gyermek védőnői gondozásával összefüggő feladatok ellátása.

Fentiekre hivatkozva kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a
csatolt határozati javaslatok elfogadására.
Az előterjesztés mellékletei:
1. sz. melléklet – Szadai Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár módosító
okiratának tervezete
2. sz. melléklet – Szadai Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár egységes
szerkezetű alapító okiratának tervezete

3. sz. melléklet – önkormányzati kormányzati funkciókódok felsorolása (SZMSZ 8.
függelék)
Szada, 2020. október 14.
Pintér Lajos
polgármester
HATÁROZATI JAVASLATOK
…/2020. (X. 29.) KT-határozat
1. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a kulturális
intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint
egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 3. § (8)
bekezdésében foglaltakra - a fenntartásában működő Székely Bertalan Művelődési Ház és
Könyvtár módosító okiratát és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 102/2020. számú
előterjesztés 1-2. melléklete szerint elfogadja, felhatalmazva egyben a polgármestert azok
aláírására.
2. A Képviselő-testület felkéri továbbá a jegyzőt az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/C. § (1) bekezdésében foglalt
intézkedések megtételére a változások törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából.
Határidő: azonnal
Felelős: 1. pont: polgármester
2. pont: jegyző
…/2020. (X. 29.) KT-határozat
1.
Szada
Nagyközség
Önkormányzat
Képviselő-testülete
az
Önkormányzat
alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolását az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartási
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet előírásai alapján a
102/2020. számú előterjesztés 3. melléklete szerint elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati
funkciók szerinti besorolásának Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelet 8.
függelékeként történő megjelenítésére, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/C. § (2) bekezdésében foglalt
intézkedések megtételére a 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás elnevezésű
kormányzati funkció törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetése céljából.
Határidő: azonnal
Felelős: 1. pont: polgármester
2. pont: jegyző

