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Aszód Város Önkormányzata 
POLGÁRMESTERÉTŐL  
  
2170 Aszód, Szabadság tér 9.   •   +36-28/500-666   •   polgarmester@aszod.hu 

 

 

Az előkészítésben közreműködött:  

             dr. Ballagó Katalin jegyző 

 

Előterjesztés 

a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet végrehajtására Aszód Város Könyvtára,  

Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteményében 

   

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-

CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek 

elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország 

egész területére a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel veszélyhelyzetet hirdetett ki. A koronavírus-

világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény a veszélyhelyzetet 

meghosszabbította 2021. február 8-ig.  

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzet idején Aszód Város Képviselő-

testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 

 

A jelenleg fennálló veszélyhelyzetre figyelemmel a Képviselő-testület rendes novemberi ülését –

hivatkozással a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium 2020. március 27-én kelt levelére – 

nem hívom össze, azonban a tárgyi előterjesztés tekintetében tervezek döntést hozni.  

Annak érdekében, hogy a döntéshozatal átláthatósága biztosított legyen, az előterjesztést 

közzéteszem, továbbá a képviselőkkel, külsős bizottsági tagokkal a döntés meghozatala előtt 

egyeztetek. 

 

2020. november 1. napján lépett hatályba a kulturális intézményben foglalkoztatottak 

munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának 

rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI 

rendelet. (továbbiakban: EMMI rendelet)  

 

Az EMMI rendelet 7. § (1) bekezdés rendelkezése értelmében az intézményvezető főigazgatói, 

igazgatói vagy ügyvezetői, az intézményvezető helyettese főigazgató-helyettesi, igazgatói, 

igazgató-helyettesi vagy ügyvezető-helyettesi, a gazdasági vezető gazdasági főigazgató-helyettesi, 

gazdasági igazgatói, gazdasági igazgató-helyettesi vagy gazdasági vezetői munkakört tölthet be.  

Az intézményvezető és helyettese a munka törvénykönyve szerinti vezető állású munkavállalónak 

minősül. 
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A (2) bekezdés értelmében az intézményvezető helyettesének megbízásához és felmentéséhez 

szükséges a fenntartó vagy a tulajdonosi joggyakorló egyetértése. 

 

A (3) bekezdés szerint a gazdasági vezető kivételével az intézményvezető helyettese 

munkakörének betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételek megegyeznek az 

intézményvezetőre meghatározott feltételekkel. 

 

Az EMMI rendelet 13. § (1) bekezdése értelmében a rendelet hatálybalépését követő 90 napon 

belül a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkakörét a rendelet szerinti munkaköröknek 

megfelelően meg kell állapítani. 

 

Fentiek alapján a fenntartó részéről szükséges az intézményvezető munkakörének EMMI rendelet 

szerinti megállapítása, továbbá az intézményvezető helyettesének megbízásához a fenntartói 

egyetértés. 

 

A Képviselő-testület a 81/2020. (VII. 09.) számú határozatával úgy döntött, hogy Aszód Város 

Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye intézményvezetőjének Hajdú Zsófia 

Csengét bízza meg. Az akkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen 

foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 

150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet szerinti munkakörét művelődésszervezőnek jelölte meg. 

 

A hivatkozott EMMI rendelet alapján az intézményvezető munkaköre igazgató lehet, tehát ennek 

megfelelően Hajdú Zsófia Csenge munkakörét igazgatóra szükséges változtatni. Munkabérét akkor 

306.000.- Ft összegben állapította meg a Képviselő-testület. Próbaideje 2020. november 9-én lejárt, 

az eddigi munkája alapján idokoltnak látom bérét felemelni 425.000 Ft összegre, jelenlegi bére 

ugyanis, összevetve a többi intézményvezető bérével, kirívóan alacsony.  

 

Az intézményvezető Nagy Juditot bízta meg az intézményvezető helyettesi feladatokkal, a 

megbízáshoz javaslom megadni a fenntartó egyetértését, azzal, hogy az államháztartási és vezetési 

ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést a megbízást követő két éven belül köteles elvégezni. 

 

Határozati javaslat I. 

Aszód Város Önkormányzat …/2020. (…….)  határozata 

a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet végrehajtásárról  Aszód Város Könyvtára,  

Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteményében 

 

1. Aszód Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. 

rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 

alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva úgy döntött, hogy a kulturális 

intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az 

intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek 

módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet  7. § (2) bekezdésben foglaltak alapján az 
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Aszód Város Könyvtára,  Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteményében Hajdú Zsófia Csenge  

intézményvezető igazgató munkakört tölt be. Megbízása 2025. július 9. napjáig szól. Munkabérét 

2020. december 1. napjától 425.000.- Ft összegben állapítja meg. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban megjelöltek szerinti munkajogi intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester a Hatósági és Titkársági Osztály útján 

 

Határozati javaslat II. 

Aszód Város Önkormányzat …/2020. (…….)  határozata 

a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet végrehajtásárról Aszód Város Könyvtára,  

Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteményében 

 

1. Aszód Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. 

rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 

alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva úgy döntött, hogy a kulturális 

intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az 

intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek 

módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 7. § (2) bekezdésben foglaltak alapján Aszód 

Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteményében Nagy Judit intézményvezető 

helyettesi megbízásához a fenntartói egyetértést megadja, azzal, hogy a 39/2020. (X. 30.) EMMI 

rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, 

legalább 120 órás képzést  a megbízást követő két éven belül köteles elvégezni. 

2. Felkéri az Intézményvezetőt, hogy az 1. pontban megjelöltek szerinti munkajogi intézkedéseket 

tegye meg. Határidő: azonnal 

Határidő: azonnal 

Felelős: Intézményvezető  

 

Aszód, 2020. 11. 17. 

         

 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

        polgármester  

 

Látta:  

 

 

Dr. Ballagó Katalin 

jegyző  


