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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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). 

 

A Törvény alapján a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya 

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 jogszabály 

hatálybalépését követő 60 napon belül kell elvégezni.  

Tekintettel arra, hogy a törzskönyvi nyilvántartás adatkörét érintő változás időpontját a Törvény 

határozza meg, így az alapító okirat módosítását is ezen időponttól,  2020. november 1. napjával 

lehet kérelmezni.  

 

A fentiek alapján szükséges az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratában 

a költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendjére (5.1.) és a költségvetési szervnél 

alkalmazásban álló személyek jogviszonyára (5.2.) vonatkozó változások átvezetése. 

Az alapító okirat módosító okiratát a határozati javaslat 1. melléklete, az egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratot a határozati javaslat 2. melléklete tartalmazza.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására.  

 

Polgár, 2020. augusztus 31. 

 

 

 

         Tóth József 

         polgármester 

  



 

 

Határozati javaslat 

…../2020. (IX. 10.) határozat 

  
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

Alapító Okiratának módosítására vonatkozó javaslatot és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a határozat 1. melléklete szerint 

elfogadja az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

alapító okiratának módosító okiratát. 

 

2. A Képviselő-testület a határozat 2. melléklete szerint 

elfogadja az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jelen 

határozattal elfogadott módosító okiratot, valamint a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 

a Magyar Államkincstár illetékes szerve részére küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Sivák Anita jegyző 


