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Előterjesztés száma: 142/2020.

NYtLT ÜLÉSENtárgyalandó!
A határozatijavaslatelfogadásához
minösített többség szükséges.
ELÖTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. augusztus 27-i rendes, nyílt ülésére
Tárgy: Javaslat a Kármán JózsefVárosi Könyvtár és Közösségi Ház AIapító Okiratának
módosítására.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés2020. május 19-i ülésnapjánelfogadott javaslat alapján 2020. május 28-án
kihirdetésre került a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti
jogviszonyánakátalakulásáról,valamint egyeskulturálistárgyútörvényekmódosításárólszóló
2020. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Törvény), amely alapjaiban változtatja meg a
kulturális teriileten foglalkoztatottakra vonatkozó szabályokat. A törvény 2020. július 1-jén
lépett hatályba.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakpolitikai felelössége körében - a kulturális
ágazatban foglalkoztatottak egzisztenciális biztonságát, valamint a kulturális intézmények
fenntartható minőségi működésétszem előtt tartva - tájékoztatót adott ki, összefoglalva a
közalkalmazottijogviszonyátalakulásávalkapcsolatos munkáltatóifeladatokat.
A törvény lényegesebb elemei:

"A kulturális intézménybenfoglalkoztatottaknak a közalkalmazottakjogállásárólszóló 1992.
évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerinti közalkalmazotti jogviszonya e törvény
erejénél fogva, a 2. § (8) bekezdésében meghatározott időpontban a munka törvénykönyvéről

szóló2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonnyáalakul át."
Fent írtak alapjána KármánJózsefVárosiKönyvtárés KözösségiHázintézményvezetőjének
és alkalmazottainak közalkalmazotti jogviszonya 2020. november 1-jétől munkaviszonnyá
alakul át.

A részletesszabályozástajelen elöterjesztésmelléklete tartalmazza.
Az átalakulással összefüegésben a következő kérdések tekintetében szükséges a Képviselőtestület. mint fenntartó döntése és hozzáiárulása:

L/ A Könyvtár Alapító Okiratának módosítása a foglalkoztatási jogviszony, mint
munkaviszony kiegészítésével (határidő: 2020. augusztus 31. napjáig, hatálya: a törzskönyvi
bejegyzésnapjától)

1. 1 A Könyvtár Alapító Okiratának módosítása a vezetöi megbizás rendjére vonatkozóan
(határidő: 2020. október 31. napjáig, hatálya: 2020. november 01. napjától)
3., Az intézményvezető személyi alapbérének meghatározása (határidö: 2020. október 31.
napjáig, hatálya: 2020. november 01. napjától)

4., A Könyvtár munkavállalói részérebéren kívüli juttatás megállapitása (a 7/2020. (1. 30. ) sz.
önkormányzat határozat felülvizsgálata, határidő: 2020. október 31. napjáig, hatálya: 2020.
november 01. napjától)
5., A Könyvtár munkavállalói részére bankszámla hozzájárulás megállapitása (a 11/2020.
(1.30.) sz. önkormányzathatározatfelülvizsgálata,határidő:2020. október31. napjáig,hatálya:
2020. november 01. napjától)
I.

A KármánJózsefVárosiKönyvtárésKözösségiHázmegnevezésűköltségvetésiszervesetében
a közhiteles törzskönyvi nyilvántartás jelenleg a közalkalmazotti jogviszonyt foglalkoztatási
jogviszonyt tartalmazza.

Fenti jogszabályi rendelkezések értelmében kettö, eltérő hatályú alapitó okirat módosítására
van szükség.

1. Először törzskönyvi bejegyzés napi hatállyal módosítani szükséges az alapító okirat 5. 2.
pontját, mégpedig bele kell venni a foglalkoztatásijogviszonyok közéa munkaviszonyt.
2. Ezt követően november 1-i hatállyal módosítani szükségesaz alapitó okirat 5. 1. pontjában a
vezetö megbízási rendjét, továbbá törölni kell az 5.2 pontban a közalkalmazotti jogviszonyt a
foglalkoztatási jogviszonyok közül.

Az EMMI a közeljövőben fogja kiadni a törvénymódosítással kapcsolatos végrehajtási
rendelkezéseket, mely alapján szükséges az 5. 1. pontban elkészíteni a vezetö megbízási
rendjére vonatkozó szabályokat.
A Könyvtár Alapító Okiratának elsö módosítása a képezi a jelen elöterjesztés mellékletét. A

második módosítása a Képviselö-testület 2020. októberhavi rendes ülésérekerill beterjesztésre.
II.

Malik K. Tamásné intézményvezető, mint a Könyvtár személyi juttatások elöirányzat felett
rendelkezője, az átalakulás miatt 2020. november 01. napi hatállyal hozzávetőlegesen és
átlagosan5%-osmértékűbérfejlesztéstbiztosít a dolgozóirészére.
A K.épviselő-testület Malik K. Tamásné intézményvezető részére 2020. január 01-jétől bruttó
356. 040. - Ft összegűilletményt állapított meg.

Javaslom a T. Képviselő-testületnek az intézményvezetö bérének 2020. november 01. napi
hatállyal a szintén hozzávetőlegesen 5%-os mértékü emelését bruttó 356. 040. - Ft-ról bruttó
380. 000. - Ft-ra.

Az emelésre történő javaslatot egyrészről az átalakulással összefüggö nehézségekkel
indokoljuk, valamint azzal, hogy a Csemai Pál Közösségi Központ alkalmazottjaival
megegyező,illetve hasonlóbérenkerüljenekalkalmazásraa Könyvtárdolgozóiis.
III.
Pilis Város Onkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2020. (1. 30. ) sz. önkormányzati
határozatával döntött arról, hogy többek között a Kármán JózsefVárosi Könyvtár és Közösségi

Ház közalkalmazottai részére a 2020.-as költségvetési évben nettó 100.000.- Ft/fő összegű
cafetériát biztosít.

Javasoljuka T. Képviselő-testületnek,hogynettó 100.000.- Ft/fő/évösszegűcafetáriáttovábbra
is biztosítsa a Könyvtárjogviszonyátalakulásamiatti munkaviszonybanállódolgozóirészére.

IV.

Pilis Város Onkormányzatának Képvisető-testülete a 11/2020. (1.30. ) sz. önkormányzati
határozatával döntött arról, hogy többek között a Kármán JózsefVárosi Könyvtár és Közösségi

Ház közalkalmazottai részérea 2020.-as költségvetési évben bruttó 1. 000.- Ft/fö/hóösszegű
bankszámla-hozzajárulást biztosít.

Javasoljuk a T. Képviselö-testületnek, hogy bruttó 1.000.- Ft/fö/hó összegű bankszámlahozzájárulásttovábbrais biztositsaa Könyvtárjogviszonyátalakulásamiatti munkaviszonyban
álló dolgozói részére.
A fentiek figyelembe vételével, kérem az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását és a
határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat I.

Pilis VárosOnkormányzatánakKépviselö-testülete
l./2020. szeptemberOl-jeihatállyalelfogadjaésjóváhagyjaaKármánJózsefVárosi
Könyvtár
és Közösségi Ház Alapító Okiratának módosítását, illetve annak módosításokkal egységes
szervezetbe foglalt változatát.

1. 1 felkéri és felhatalmazza a polgármestert, a L/ pontban foglalt döntésalapjánelektronikus
aláírással lássa el a szervezeti dokumentumokat.

3., felkéri a polgármestert, hogy az l./ pontban foglalt szervezeti dokumentumokat a
törzskönyvi nyilvántartást végző Magyar Allamkincstár részére elektronikus formában
továbbítsa.

Felelős:
Határidő:

Polgármester
a 1. 1 és 3. / pontban foglalt döntés végrehajtására: 2020. augusztus 31. napjáig.
Határozati javaslat II.

Pilis VárosOnkormányzatánakKépviselö-testülete
l./ úgy dönt, hogy Malik K. Tamásné, a Kármán JózsefVárosi Könyvtár intézményvezetője
részére,2020. november 01. napjától bmttó 380. 000. - Ft összegűszemélyi alapbért állapít meg.
1. 1 felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésröl a kulturális intézményekben
foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális
tárgyútörvényekmódosításáról szóló2020. évi XXXII.törvényalapjánésmódonhatáridőben
értesitse Malik K. Tamásnéintézményvezetőt.

3., felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. november 01. napjától hatályos
munkaszerződéstaz l./ pontban foglalt döntésalapjánkészítse el ésírja alá.
Felelős:

Polgármester

Határidő:

a 1. 1 és3./ pontban foglalt döntésvégrehajtására: 2020. október 31. napjáig.

Határozati javaslat III.

Pilis VárosOnkormányzatánakKépviselő-testülete
1./ a KármánJózsefVárosiKönyvtárésKözösségiHázmunkavállalóirészére2020. november
01. napjától - figyelemmel a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti
jogviszonyánakátalakulásáról,valamint egyeskulturálistárgyútörvényekmódositásárólszóló
2020. évi XXXII. törvényben foglaltakra - nettó 100. 000. - Ft/fő/év összegű cafetériát biztosít,
amely nem érinti az intézmény 2020. évi költségvetésének módositását.

1. 1 felkéri és felhatalmazzaa polgármestert, hogy a döntésrőlirásbanértesítse az 1./ pontban
foglalt intézményt.
Felelős:

Polgármester

Határidő:

a 1. 1 pontban foglalt döntésvégrehajtására:2020. október3 1. napjáig.

Határozati javaslat IV.

Pilis Város Onkormányzatának Képviselő-testülete

L/ a KármánJózsefVárosiKönyvtárésKözösségiHázmunkavállalóirészére2020. november
01. napjától - figyelemmel a kulturális intézményekben foglalkoztatonak közalkalmazotti
jogviszonyánakátalakulásáról,valamint egyes kulturálistárgyútörvényekmódositásárólszóló
2020. évi XXXII. törvényben foglaltakra - bruttó 1. 000. - Ft/fö/hó összegű bankszámla-

hozzajárulástbiztosít, amely nem érintiazintézmény2020. éviköltségvetésénekmódosítását.
1. 1 felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről írásban értesítse az l./ pontban
foglalt intézményt.

Felelős:
Határidő:

Polgármester
a 1. 1 pontbanfoglalt döntésvégrehajtására:2020. október3 1. napjáig.
'th>fr<ut- Cks.UHajáal Csilla

Pilis, 2020. augusztus 13.

polgármester
Az elöterjesztés mellékletei:

1. számú melléklet: Háttéranyag a kulturális intézményekben foglalkoztatottak
közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról
2. számú melléklet: Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
3. számú melléklet: Könyvtár Alapító Okirata módosításokkal egységes szerkezetben
Az előteriesztést készítette:

Koreny

Ida

személyügyi ügyintéző, intézmgByfetűgyRl,eti

referens

Az elöterjesztés a szakmai követelményeknek meefelel: dr. S;

Törvényesséei záradék: dr. Szabó Györgyjegyző
Az előteriesztést tárgvalia: Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság Köznevelési és Ifjúsági
Bizottság, Pénzügyiés Ellenőrzési Bizottság

