
      1. napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S 

       Az önkormányzat közművelődési feladatairól és a helyi közművelődési tevékenység
támogatásáról szóló 7/2018.( II.28.) számú 

rendelet módosításához.

A képviselő-testületi ülés napja: 2018.  május 8. 

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

                                                        Tisztelt Képviselő-testület!

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal jelzéssel élt az önkormányzat 2018. II.28-án
elfogadott közművelődési feladatairól és a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról
szóló 7/2018. (II.28.) számú rendeletével kapcsolatban.

A jelzés szerint a rendelet 8.§ (1) bekezdése kiegészítésre szorul, mivel abban az szerepel,
hogy a közművelődési intézmény vezetőjével kapcsolatos munkáltatói jogokat a polgármester
gyakorolja.

A  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  41.§  (7)
bekezdése  szerint  azonban  az  intézményvezető  kinevezésével  kapcsolatos  munkáltatói
jogokat  a  képviselő-testület  gyakorolja  s  a  polgármester  csak  az  ezen  kívül  eső  egyéb
munkáltatói jogokat gyakorolja, ezért a rendelet e mondata kiegészítésre szorul oly módon,
hogy  az  intézményvezetővel  kapcsolatos  munkáltatói  jogokat  a  képviselő-testület  és  a
polgármester gyakorolja.  

A  hivatkozott  törvény  19.§  (2)  bekezdése  szerint  egyéb  munkáltatói  jogon  a  kinevezés,
vezetői  megbízás,  felmentés,  vezetői  megbízás  visszavonása,  összeférhetetlenség
megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, kivételével minden
más munkáltatói jogot kell érteni.

Kérem  a  Tisztelt-képviselő-testületet,  hogy  a  jelzést  és  a  rendeletmódosítási  javaslatot
fogadja el.

   

Pannonhalma, 2018. május 2.                           

                                                                   Tisztelettel: 

                                                                                            dr. Szabó György aljegyző



 T  E  R  V  E  Z  E  T

Pannonhalma Város Önkormányzat
/2018. (           ) sz. rendelete

az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység
támogatásáról szóló 7/2018. (II.28.) számú rendeletének módosításáról.

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a., pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári  ellátásról  és  a  közművelődésről  szóló  1997.  évi  CXL.  törvény  83/A  §  (1)
bekezdésében  foglalt  felhatalmazás   alapján,  az  önkormányzat  a  helyi  közművelődési
tevékenység támogatásáról szóló 7/2018. ( II.28.) számú rendeletét, ( a továbbiakban: R. ) az
alábbiak szerint módosítja.

1.§

A R. 8.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ (1) A törvény és e rendelet által meghatározott  közművelődési feladatokkal kapcsolatos  
      fenntartói,   felügyeleti  jogköröket  a  képviselő-testület,  az  intézmény vezetőjével    

kapcsolatos munkáltatói jogokat a képviselő-testület és a polgármester gyakorolja. „
                                                           
                                                                          2.§

E rendelet 2018. május 14-én lép hatályba.

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

A képviselő-testületi ülés napja: 2018. május 8.

                                          Bagó Ferenc                                         Kovács Szabolcs
                                          polgármester                                                  jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. május 9.

Pannonhalma, 2018. május 9.                                                          Kovács Szabolcs
                                                                                                                    jegyző


