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Értesítem, hogy Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, 

Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága  

 

 

2020. július 6-án (hétfő) 13.00 órakor 

 

rendkívüli ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom. 

 

 

Az ülés helye: Harkányi Polgármesteri Hivatal Tárgyalóterme (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-

4.) 

 

Napirendi pont: 

 

 
1.) Döntés a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ átszervezésének 

tervezetéről 

Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző 

 

 

Harkány, 2020. 07. 03. 

 

 

Tisztelettel:  

   

                       Márton Béla s.k. 

                      bizottsági elnök 

 

 

 

Teljes körű tanácskozási joggal meghívottak: 

 

- A Harkányi Polgármesteri Hivatal jegyzője, osztályvezetői, külsős alpolgármester 

- Herendi Ferenc igazgató az 1.) napirend vonatkozásában 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, 

KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI  

BIZOTTSÁGÁNAK 

2020. július 6. napi RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE 

 

1.)  Napirendi pont 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

Dr. Markovics Boglárka 

jegyző 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 

 

Dr. Markovics Boglárka 

jegyző 

 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 

HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 

 

 

- 

 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 

HATÁROZAT/RENDELET  

 

 

Határozat 

 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 

 

 

Minősített többség 

(Mötv.50.§ és 42.§ 7. pont alapján) 

TERJEDELEM: 

 

MELLÉKLET: 

    6 oldal előterjesztés 

 

 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: Döntés a Harkány Városi Könyvtár, 

Kulturális- és Sport Központ átszervezésének 

tervezetéről 

 

Melléklet: -  
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, 

Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2020. július 6. napján tartandó rendkívüli 

ülésére 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport 

Központ átszervezésének tervezetéről 

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Regényiné dr. Börczi Vera, aljegyző 

Mellékletek: nincs 

 

Tisztelt Bizottság! 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 

törvény (továbbiakban Kultv.) 2018. január 2. napjától hatályos módosítása következtében szükségessé 

vált a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ intézmény alapdokumentumainak 

áttekintése, a megváltozott jogszabályi környezethez való igazítása. A Kultv. módosítását követően az 

intézmény vezetője is kezdeményezte az alapító okirat átfogó módosítását, mely az irányító szerv, 

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatásköre.  

Időközben kisebb adminisztrációt igénylő változtatásokra sor került az intézmény tekintetében – a 

Tourinform iroda tevékenységének átvételével, új telephellyel, alaptevékenységgel, kormányzati 

funkciókkal bővült a művelődési központ, mely az alapító okirat módosításával is járt – ezt a 

veszélyhelyzet hatálya alatt a polgármester hagyta jóvá K-59/2020.(VI.12.) számú határozatával, majd 

döntését a képviselő-testület 48/2020.(VI.22.) számú határozata megerősítette. 

A jelen előterjesztés tárgyát képező, javasolt módosítások egyrészt a hatályos Kultv-nek való 

megfelelést szolgálják, másrészt előkészítik a 2020. július 1. napjával hatályba lépett, a kulturális 

intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes 

kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvényből fakadóan szükséges 

változtatásokat. 

Az átszervezés szükségességének indokolásaként a Kultv. vonatkozó rendelkezéseinek 

ismertetése:  

 

A Kultv. 76. § (1) bekezdése szerint „A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi 

közművelődési tevékenység támogatása.” 

A (2) bekezdés szerint „   A települési önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatát a (3) 

bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatások - a települési önkormányzat eltérő adottságaira 

figyelemmel történő - megszervezése, a 80. §-ban meghatározott pénzügyi támogatás biztosítása, 

valamint a közművelődés 82-83. §-ban szabályozott helyi lakossági képviseletének biztosítása révén (a 

továbbiakban együtt: közművelődési feladatok) látja el.” 

 

A közművelődési alapszolgáltatások: (76.§ (3)) 

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 

közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, 

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,  

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700140.tv#lbj201idcd2e


3 
 

f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint 

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

 

Az a) pont szerinti közművelődési alapszolgáltatás megszervezése minden települési 

önkormányzat kötelező feladata. Ezen túl az egyes települések lakosságszáma arányában nőnek az 

ellátandó alapszolgáltatások:  Az 5000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzat legalább kettő 

további közművelődési alapszolgáltatást köteles meg szervezni. 

 

A Kultv. 77.§ (5) bekezdés szabályozza a közművelődési intézmény típusait, mely a jogszabályban 

meghatározott szakmai, személyi és infrastrukturális feltételek megléte  esetén - lehet művelődési 

ház, művelődési központ, kulturális központ, többfunkciós közművelődési intézmény, népfőiskola, népi 

kézműves alkotóház, gyermek-, illetve ifjúsági ház, valamint szabadidőközpont. 

 

A 78-78/G.§-ok tartalmazzák az egyes típusok alapkövetelményeit, fogalmát.  

Az intézmény elnevezése – típusa jelenleg: Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ. 

 

A 78/B.§ szerint a kulturális központ a közművelődési alapszolgáltatások teljes körét biztosító 

közművelődési intézmény. Tevékenysége feladatai települési, kerületi szintű biztosítása mellett több 

egymással határos járásra, egy megyére vagy több egymással határos megyére terjed ki. Vezetője 

szakirányú mesterfokozatú szakképzettséggel rendelkezik, valamint a közművelődési szakmai 

munkakörben foglalkoztatottak legalább 30%-ának szakirányú mesterfokozatú szakképzettséggel kell 

rendelkeznie. 

Az egyes intézménytípusok szakmai, személyi, működési és infrastrukturális feltételeit szabályozza 

továbbá a 20/2018.(VII.9) EMMI rendelet, mely 15.§-a előírja, hogy a kulturális központ - a minden 

típusra meghatározott alapkövetelményeken túl- rendelkezik 

(1) a) legalább három, egyenként legalább 25 fő befogadására, közösségi események, 

rendezvények, tanácskozások, képzések megtartására egyaránt alkalmas többfunkciós helyiséggel,  

b) legalább egy, legalább 275 fő befogadására, a művelődő közösségek, előadó-művészeti 

csoportok előadásainak, színpadi produkciók bemutatására, továbbá ünnepségek megtartására 

alkalmas, játszóhellyel rendelkező helyiséggel, 

c) legalább két kiállítótérrel, 

d) legalább egy, kézműves tevékenységek oktatására, végzésére alkalmas alkotóműhellyel, 

e) legalább egy, legalább 25 fő befogadására, táncművészeti csoportok próbáinak, mozgással, 

rekreációval kapcsolatos foglalkozások megtartására alkalmas táncteremmel. 

(2) A kulturális központban a feladatellátó a közművelődési alapszolgáltatások zavartalan 

biztosítása érdekében szükséges létszámban közművelődési szakmai munkakörben szakembereket 

foglalkoztat úgy, hogy az intézmény vezetője mellett felsőfokú közművelődési szakképzettséggel 

rendelkező szakembereket teljes munkaidőben foglalkoztat. 

(3) A kulturális központ nyitvatartási idejét a kulturális központban ki kell függeszteni. A kulturális 

központ - illeszkedve a közösségi kezdeményezésekhez - legalább a hét hat napján, legalább napi 

8 órában nyitva tart, továbbá legalább a hét öt napján magába kell foglaln ia a 16.00-19.00 óra 

közötti időszakot. 

(4) A kifüggesztett nyitvatartástól eltérni évente legfeljebb két hónap időtartamban lehet úgy, hogy 

a feladatellátó az eltérést legalább egy hónappal megelőzően a kulturális központban közzéteszi.  

 

Az intézmény ezen kritériumoknak csak részben felel meg, hiszen  

- nem képes biztosítani az összes kulturális alapszolgáltatást,  

- nem tesz eleget a foglalkoztatottakra előírt képesítési követelményeknek, mivel szakirányú 

mesterfokozatú szakképzettséggel csak a vezető rendelkezik, 

- nem rendelkezik a fent hivatkozott EMMI rendelet 15.§ (1) bekezdés b) , c) és d) pont szerinti 

helyiséggel (a nagyterem 250 fős), 

- nyitvatartási ideje nem éri el az EMMI rendelet 15.§ (3) bekezdésében előírtakat. 
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Fentiek okán elengedhetetlen az intézmény típusának és ezzel összefüggésben nevének módosítása, a 

Kultv.-nek megfelelő besorolása.  

 

Az intézmény vezetőjének javaslata –az intézmény jelenlegi működési, személyi, tárgyi feltételei 

alapján, a fent ismertetett jogszabályoknak való megfelelés érdekében- a következő:  

 

típus: többfunkciós közművelődési intézmény (Kultv.77.§ (5) bekezdés d) pont) - működési formája: 

művelődési ház  

név: Harkányi ……………………………… (név) Könyvtár, Művelődési ház és Sportcsarnok 

 

(A Kultv. 2020. július 1. napjától hatályos módosításával felhatalmazást kapott a kormány, hogy 

rendeletben szabályozza a  közgyűjtemények és a közművelődési intézmények névviselésének és 

névhasználatának szabályait, mely kormányrendelet azonban az előterjesztés készítésekor nem ismert. 

Amennyiben az átszervezésről szóló végleges döntés meghozatalakor a jogszabály hatályba lép, az 

intézmény elnevezését ahhoz igazítjuk.) 

 

A Kultv. 78/C. §   ezen intézménytípust a következők szerint definiálja: „ (1) A többfunkciós 

közművelődési intézmény olyan közös igazgatású művelődési ház, művelődési központ vagy kulturális 

központ, amely a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása mellett tevékenységének területén 

médiaszolgáltatási, sajtótermék-kiadási, turisztikai információ-szolgáltató feladatokat is ellát. 

(2) A többfunkciós közművelődési intézmény elnevezésében működési formájától függően szerepelnie 

kell a „művelődési ház”, a „művelődési központ” vagy a „kulturális központ” kifejezés 

valamelyikének.” 

 

A már előzőekben hivatkozott EMMI rendelet szerint a művelődési ház személyi, tárgyi, működési 

feltételei az alábbiak: 

13. § (1) A művelődési ház a 4. §-ban foglaltakon (alapkövetelmények) túl rendelkezik legalább egy, 

legalább 100 fő befogadására, a művelődő közösségek, előadó-művészeti csoportok próbáinak, 

előadásainak, továbbá ünnepségek megtartására alkalmas, játszóhellyel rendelkező többfunkciós 

helyiséggel, valamint legalább egy kiállítótérrel. 

(2) A művelődési házban a feladatellátó a közművelődési alapszolgáltatások zavartalan biztosítása 

érdekében szükséges létszámban közművelődési szakmai munkakörben szakembert foglalkoztat úgy, 

hogy legalább egy, felsőfokú közművelődési szakképzettséggel rendelkező szakembert teljes 

munkaidőben foglalkoztat. 

(3) A művelődési ház nyitvatartási idejét a művelődési házban ki kell függeszteni. A művelődési ház – 

illeszkedve a közösségi kezdeményezésekhez – legalább a hét öt napján, legalább napi 8 órában nyitva 

tart, melyből legalább egy napnak szabadnapra vagy munkaszüneti napra kell esnie, továbbá legalább a 

hét három napján magába kell foglalnia a 16.00–19.00 óra közötti időszakot. 

(4) A kifüggesztett nyitvatartástól eltérni évente legfeljebb két hónap időtartamban lehet úgy, hogy a 

feladatellátó az eltérést legalább egy hónappal megelőzően a művelődési házban közzéteszi. 

 

 

Fenti kritériumoknak az intézmény megfelel. (A működési formaként még szóba jöhető művelődési 

központ feltételeinek az alkotóműhely-, a további egy fő felsőfokú közművelődési szakképzettséggel 

rendelkező szakember hiánya, valamint a nyitvatartási idő tekintetében sem tesz eleget.)  

 

 

Az ismertetett változtatások a Kultv. 2020. július 1. napjától hatályos 78/J.§ (3) bekezdése szerint 

átszervezésnek minősülnek: „Az  (1)  bekezdés szerinti átszervezésnek minősül minden olyan fenntartói 

döntés, amely az  alapító okiratnak vagy a  közművelődési megállapodásnak a  közművelődési 

intézmény megnevezésében, székhelyében, a  közművelődési feladatellátást érintő telephelye 

megjelölésében vagy törlésében, a  közművelődési intézmény alaptevékenységében, a  közművelődési 

feladatellátást érintő kormányzati funkciók, illetve a  közművelődési alapszolgáltatások megjelölésében 

vagy törlésében következik be. Nem minősül átszervezésnek a  jogszabályváltozásból eredő kötelező 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700140.tv#lbj227id635b
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módosítás, illetve az  olyan vagyont érintő döntés, amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban 

nem szükséges.” 

 

Az átszervezéshez pedig - a Kultv. 78/J (1) bekezdése értelmében- a testületi döntés meghozatala előtt 

30 nappal a miniszter véleményét be kell szerezni, és annak tartalmát a képviselőtestülettel ismertetni 

kell. 

Ha a miniszter a megkereséstől számított 30 napon belül nem nyilvánít véleményt, úgy kell tekinteni, 

hogy a megkeresésben foglaltakkal egyetért. A miniszter véleménye a képviselőtestületet nem köti 

döntése meghozatalában. 

 

Az intézmény életét érintő másik lényeges- jogszabályváltozásból eredő, így átszervezésnek nem 

minősülő- kötelező változás a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti 

jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló, 2020. 

július 1. napjával hatályba lépett 2020. évi XXXII. törvény alapján az intézmény közalkalmazotti 

státuszú dolgozóinak a Munka törvénykönyve hatálya alá kerülése. 

A módosítás lényeges elemei a következők:  

- A kulturális intézményben foglalkoztatottaknak közalkalmazotti jogviszonya a törvény erejénél 

fogva a munka törvénykönyve szerinti munkaviszonnyá alakul át 2020. november 1-jei hatállyal 

(munkaszerződés megkötése esetén!)  

- A munkáltató 2020. augusztus 1-jéig írásban tájékoztatja a közalkalmazottat jogviszonyának 

az átalakulásáról, annak ütemezéséről, határidőiről és határnapjairól, az átalakulással 

kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről, továbbá a létrejövő munkaviszony jogi, gazdasági és 

szociális következményeiről 

- A munkáltató 2020. augusztus 15-éig írásban közli a közalkalmazottal a további 

foglalkoztatást biztosító munkaszerződés tartalmi elemeire vonatkozó ajánlatot. Az 

ajánlatot úgy kell megtenni, hogy az abban szereplő munkabér összege nem lehet 

alacsonyabb mértékű annál, mint amekkora összegre a közalkalmazott illetményként 2020. 

október 31-én jogosult lenne. 

- A közalkalmazott és a munkáltató a munkaviszony keretei között történő további 

foglalkoztatásra irányuló munkaszerződést 2020. október 31-éig köti meg. A határidő anyagi 

jogi és jogvesztő. 

- Ha 

a) a közalkalmazott az ajánlattételre meghatározott határidőt követő 30 napon belül írásban 

nem nyilatkozik, 

b) a közalkalmazott úgy nyilatkozik, hogy a munkaszerződés keretei közötti 

továbbfoglalkoztatásához nem járul hozzá, vagy 

c) a felek az a) pont szerinti határidőben nem állapodnak meg a munkaszerződés 

tartalmában, 

a közalkalmazotti jogviszony átalakulás nélkül, e törvény erejénél fogva megszűnik, 

melyről a közalkalmazottat az átalakulás napjával írásban értesíteni kell. A jogviszony 

megszűnése esetén a közalkalmazott a Kjt. 37. § (2) és (4)–(6) bekezdése alkalmazásával 

megállapított végkielégítésre, határozott idejű jogviszony esetén távolléti díjra jogosult. 

- A munkaszerződés megkötése esetén a közalkalmazotti jogviszony 2020. november 1-jei 

hatállyal alakul át munkaviszonnyá. 

- 2020. július 1-jétől új közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető 

-  jogviszony átalakulása nem szakítja meg a közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos igények 

elévülését, nem érinti a jogviszony időtartamát, valamint a munkaidő mértékét 

- foglalkoztatott számára a jogviszony átalakulását megelőző napon meglévő, ki nem adott 

szabadságot a munkáltató a Kjt. rendelkezései szerint pénzben megváltja. 

- A közalkalmazotti jogviszony átalakulásával létrejövő munkaviszonyra az átalakulást követő öt 

évében a Kjt.-nek a végkielégítésre és a jubileumi jutalomra vonatkozó szabályait alkalmazni 

kell. 

- a jogviszony átalakulása a fennálló vezetői megbízásokat nem érinti 
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A kulturális intézmények alapító okirataiban a fenti törvény alapján bekövetkezett változások 

törzskönyvi nyilvántartásba vételét a törvény hatálybalépését követő 60 napon belül kell elvégezni, azaz 

legkésőbb 2020. augusztus 30-ig, így erre az átszervezésről szóló döntéssel egyidejűleg sor kerülhet. 

 

Összegezve jelen előterjesztés célja tehát az, hogy a képviselő-testület állást foglaljon az átszervezés 

folyamatának elindításában, irányában, hogy az átszervezésről szóló  tervet véleményezésre 

megküldhessük a miniszternek.  

A miniszter véleményének megérkezését követően, annak ismeretében kerülhet sor az 

átszervezésről való konkrét fenntartói döntés meghozatalára. Ezzel párhuzamosan szükséges lesz 

dönteni még: 

- az intézmény alapító okiratának módosításáról (mely már a foglalkoztatottak jogviszonyának 

kötelező változását is tartalmazza) 

- módosítással egységes szerkezetű alapító okirat jóváhagyásáról 

- közművelődési rendeletnek az átszervezéssel összefüggésben felmerülő megfelelő 

módosításáról 

- az intézmény átszervezésének megfelelően megalkotott SZMSZ-e jóváhagyásáról a Kultv. 50.§ 

(1) bekezdés b) pontja alapján. 

 

 

A fentieket összefoglalva kérem a T. Bizottságot, hogy a tárgyi előterjesztést vitassa meg és az 

átszervezésről az alábbi határozati javaslatok valamelyikének elfogadásával hozzon döntést! 

 

Határozati javaslatok: 

A.) alternatíva 

A Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ átszervezésének tervezetéről 

  

Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága 

javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

1. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvény (Kultv.) valamint a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési 

intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018.(VII.9) EMMI rendeletben 

foglaltak figyelembevételével, a hatályos jogszabályoknak való megfelelés érdekében az általa fenntartott 

és irányított Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ elnevezésű intézmény átszervezését 

a következők szerint fogadja el:  

a) a közművelődési intézmény típusa az átszervezéssel a Kultv. 77.§ (5) bekezdés d) pontja szerinti 

többfunkciós közművelődési intézményre változzon, működési formája: művelődési ház  

b) a közművlődési intézmény elnevezése „Harkányi ……………………………… (név) 

Könyvtár, Művelődési ház és Sportcsarnok”-ra módosuljon. 

2. A tervezett átszervezésről a Kultv. 78/J.§ (1) bekezdésének megfelelően az illetékes Emberi 

Erőforrások Minisztere véleményét kérje. 

3. Az átszervezéssel kapcsolatos döntést – a miniszter véleményének beszerzését és ismertetését 

követően- 2020. augusztus 30. napjáig napirendjére tűzze ki.  

 

Határidő: 1-2. pont: azonnal 

3.pont: 2020. augusztus 30. 

Felelős: jegyző, polgármester 

   

B.) alternatíva 

A Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ átszervezésének tervezetéről 
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Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága 

javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az általa fenntartott és irányított Harkány Városi Könyvtár, 

Kulturális- és Sport Központ elnevezésű intézmény átszervezésének tervezetére vonatkozó 

előterjesztést ne támogassa / az átszervezés tervezetét a következő módosításokkal hagyja jóvá és 

terjessze véleményezésre az Emberi Erőforrások Minisztere elé: 

…………………………………………. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

 

 Regényiné dr. Börczi Vera 

 aljegyző 
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