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Sorszám ‘ .. Kulturalis teruleten

N I13
foglalkoztatott

YI . jogviszonyának átalakulása
Döntéshozatal módja: Véleményező bizottság.

Minősített többség

Humán és Szociális Bizottság

Tárgyalás módja: Előkészítette.

Nyilvános ülés Tárnok Lászlóné jegyző

Sápi András osztályvezető-helyettes,
Gazdasági Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról,
valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény (a
továbbiakban: Törvény) 1 . (2) bekezdésének értelmében a kulturális intézményben
foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya 2020. november 1 . napjával a Munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonnyá alakul át.

A Törvény 3. (9) bekezdése értelmében a közalkalmazotti jogviszony átalakulása a fennálló
vezetői megbízásokat nem érinti, ez azonban nem azt jelenti, hogy a vezetők közalkalmazotti
jogviszonya nem alakult át, Csupán azt, hogy a fennálló vezetői beosztások fennmaradnak.

A Törvény 2. (1) bekezdése a munkáltató kötelezettségévé teszi, hogy 2020. augusztus 1.
napjáig írásban tájékoztassa a foglalkoztatottat a közalkalmazotti jogviszonya átalakulásáról,
annak ütemezéséről, határidőiről és határnapjairól, az átalakulással kapcsolatos jogairól és
kötelezettségeiről, továbbá a létrejövő munkaviszony jogi, gazdasági és szociális
következményeiről. A munkáltató legkésőbb 2020. augusztus 15. napjáig írásban ajánlatot
tesz a közalkalmazottnak a további foglalkoztatást biztosító munkaszerződés tartalmi elemeire
vonatkozóan.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 19. -a,
valamint a 4l. (7) bekezdésében foglaltak alapján az intézményvezetők felett a Képviselő-
testület gyakorolja az alapvető, a polgármester pedig az egyéb munkáltatói jogokat, ennek
megfelelően kell a Törvényben foglalt tájékoztatási és ajánlattételi kötelezettségnek az előírt
tartalommal eleget tenni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen
elfogadni.
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Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kálmáii Tibor
polgármestert, hogy a kulturális intézmények intézményvezetői tekintetében a kulturális
intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról,
valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII.
törvény 2. (1)-(2) bekezdésében előírt tájékoztatást és a munkáltatói ajánlatot tegye
meg a jogszabályban előírt tartalommal és feltételekkel.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2020. július 20.

Kálmán Tibor
polgármester

1JLO VzJWJ
Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenj egyző
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