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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2013.(  V.14.) számú 
határozata 

 
 

Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal írásbeli törvényességi felhívásáról, Hantos 
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(I.14.) számú határozata valamint 
9/2013.(II.12.) , 10/2013.(II.12.), 11/2013.(II.12.) 12/2013.(II.12.) és 13/2013.(II.12.) számú 

határozatai visszavonásáról  
 
Hantos  Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fejér Megyei 
Kormányhivatal  FEB/02/524-1/2013. számú,  a  Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – Mötv.-132. (1) bekezdés a.) pontjában  biztosított 
hatáskörében tett törvényességi felhívását és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
 

1. Hantos  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei 
Kormányhivatal  FEB/02/524-1/2013. számú,  a  Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – Mötv.-132. (1) bekezdés 
a.) pontjában  biztosított hatáskörében  Hantos  Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének „Döntés művelődésszervezői, - rendezvényszervezői 
lebonyolítói álláshelyre  pályázat kiírásáról ” szóló 2/2013. (I.14.) számú 
határozata kapcsán 
 
 -  mivel határozata nem felel meg  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény - Kjt.-  2.§ (3) bekezdésének , a Kjt.20/A.§ (3) bekezdés a.) 
pontjának, valamint a „ közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi 
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes 
kérdések rendezése” elnevezésű 150/1992.(XI.20.) Kormányrendelet- Korm. 
rendelet-  14.§ (1)-(2) bekezdésének és ezzel összefüggésben a Korm. rendelet 1. 
melléklet 7. sorában meghatározott közművelődési szakmai munkakörök 
megnevezésének , a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 1. melléklet q.) pontjában 
valamint az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges 
képesítési és egyéb feltételekről szóló 2/1993.(I.30.) NKM. rendelet  mellékletében 
meghatározott közművelődési munkakörök képesítési követelményeinek-  
annak   törvénysértése miatt tett írásbeli törvényességi felhívását elfogadja , az 
abban foglaltakkal egyetért.  

 
2. A Képviselő-testület  a  „Döntés művelődésszervezői, - rendezvényszervezői 

lebonyolítói álláshelyre  pályázat kiírásáról ” szóló  2/2013. (I.14.) számú 
határozatát- tekintettel arra, hogy az nem felel meg a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény - Kjt.-  2.§ (3) bekezdésének , a 
Kjt.20/A.§ (3) bekezdés a.) pontjának, valamint a „ közalkalmazottak 



HATÁROZATI KIVONAT 
Készült:  Hantos    Önkormányzat Képviselő-testületének  2013. május 14-én       tartott   

nyilvános    ülésének  jegyzőkönyvéből 

(: Fischer József  : ) sk.                                                             ( : Gálné Papp Erika : ) sk. 
polgármester                                                                                     jegyző 

A kivonat hiteles ! 
Hantos, 2013. május 14. 

                                                                   /:Horváth Jánosné:/ 
jegyzőkönyvvezető 

 
 

2

2

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a 
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak 
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezése” elnevezésű 
150/1992.(XI.20.) Kormányrendelet- Korm. rendelet-  14.§ (1)-(2) bekezdésének 
és ezzel összefüggésben a Korm. rendelet 1. melléklet 7. sorában meghatározott 
közművelődési szakmai munkakörök megnevezésének , a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény 1. melléklet q.) pontjában valamint az egyes kulturális 
közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb 
feltételekről szóló 2/1993.(I.30.) NKM. rendelet  mellékletében meghatározott 
közművelődési munkakörök képesítési követelményeinek,  ezért  törvénysértő 
visszavonja, hatályon kívül helyezi. 

3.  A Képviselő-testület  a „Döntés művelődésszervezői, - rendezvényszervezői 
lebonyolítói álláshelyre  pályázat kiírásáról ” szóló  2/2013. (I.14.) számú 
határozata törvénysértő voltára tekintettel  
- „Döntés a művelődésszervezői, - rendezvényszervező-lebonyolító álláshelyre 

beérkezett  pályázatokról”  szóló   9/2013. (II.12.) számú,  
- „Döntés a művelődésszervezői, - rendezvényszervező-lebonyolító álláshelyre 

beérkezett  pályázatokról”  szóló   10/2013. (II.12.) számú,  
- „Döntés a művelődésszervezői, - rendezvényszervező-lebonyolító álláshelyre 

beérkezett  pályázatokról”  szóló   11/2013. (II.12.) számú,  
- „Döntés a művelődésszervezői, - rendezvényszervező-lebonyolító álláshelyre 

beérkezett  pályázatokról”  szóló  12/2013. (II.12.) számú  és a  
- „Döntés a művelődésszervezői, - rendezvényszervező-lebonyolító álláshelyre 

beérkezett  pályázatokról”  szóló   13/2013. (II.12.) számú határozatait is 
visszavonja, hatályon kívül helyezi. 

4.  A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésével egyetértve úgy dönt, hogy a 
művelődésszervezői, - rendezvényszervező-lebonyolító álláshelyre a pályázat 
kiírásáról későbbiekben gondoskodik. 
 

A Képviselő-testület utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket megtegye. 
Határidő: 2013. május 15. 
Felelős: Fischer  József polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


