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                                 ELŐTERJESZTÉS 

  

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2022. november 28. napján tartandó rendes ülésére.  

  

  

  

Tárgy: Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata státuszszámának plusz egy fővel történő emelésére  

  

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester 

  

Előterjesztés előkészítője: Szekeres Józsefné humánpolitikai referens 

  

Törvényességi szempontból ellenjegyezte: Kavaleczné Dr. Komolai Edina jegyző  

  

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni.  

  

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A települési önkormányzat kötelező feladata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 

és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerint a helyi közművelődési tevékenység 

támogatása, közművelődési alapszolgáltatás megszervezése, művelődő közösségek létrejöttének 

elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő 

közösségek számára helyszín biztosítása. 

 

Ahhoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata mindezt a település igényeinek megfelelő 

színvonalon, a jogszabályokban meghatározottaknak megfelelően tudja biztosítani, szükségessé válik a 

már 2022. november 1-től kinevezett közművelődési szakember mellé plusz 1 fő alkalmazása. 

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt) 20-24. §-ai a 

közalkalmazotti jogviszony létesítése és módosítása fejezetben nem tiltja a részmunkaidőben történő 

munkavégzést, valamint a Kjt. mögöttes jogszabálya a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény 45. §. (4) bekezdése lehetőséget ad egyaránt rész- és teljes munkaidőben történő 

foglalkoztatásra.  

 

Az új státuszban foglalkoztatott közalkalmazott, közművelődési szakember részmunkaidőben látná el a 

feladatokat, azonban amint a rendezvények számának növekedése indokolttá tenné, teljes állásban lenne 

foglalkoztatva. 

Annak érdekében, hogy a jövőbeli célhoz ne kelljen újabb döntés, javaslom a Tisztelt Képviselő-

testületnek a + 1 fős teljes munkaidős státusz elfogadását. 

 

Nagytarcsa, 2022. november 16. 

    

            Gulyás Tamás István s.k. 

                          polgármester 

  

  

Határozati javaslat  

  

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022.(…….) határozata  

a Nagytarcsa Község Önkormányzata státuszbővítéséről  

  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsa Község 

Önkormányzata státuszszámát 8 főről plusz 1 fővel 9 főre növeli ……………………… napjától 

kezdődően.  

A 2022. évre az ehhez szükséges költség fedezete az Önkormányzat általános céltartalék keretéről 

kerüljön átcsoportosításra az Önkormányzat 082092 cofogjának K1 Személyi juttatások, K2 

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó megfelelő soraira. A státusz plusz költségei 

mindösszesen ……………………….. Ft.  

A státusz költségeit, mindösszesen……………………Ft-ot a 2023. évi költségvetésben tervezni kell. 

  

Felelős: polgármester 

Határidő: 2022. november 30. 


