
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. április 21.

Javaslat új szakmai álláshely létesítésére az Intercisa Múzeumban
Előadók: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Előkészítő: dr. László Borbála, igazgató
Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző

Meghívott: Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója
Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság                                   2017.04.11
pénzügyi bizottság      2017.04.11.
gazdasági és területfejlesztési bizottság        2017.04.12.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma:  Az  Intercisa  Múzeum  igazgatója  kéri  egy  új  álláshely
engedélyezését, egy régészeti munkatársat szeretnének alkalmazni. Ez június 1-jétől, közterhekkel
együtt 1.353.474 Ft többlettámogatást igényel. Forrás az Intézményi tartalék lehet.
A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi, Szervezési és 
Intézményigazgatási Osztály

Iktatószám: 10616-2/2017.

Ügyintéző neve: Bokor Zsuzsanna sk. Ügyintéző telefonszáma: 25/544-151
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása:

 Dr. László Borbála sk. 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: ---
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné sk.
Leadás dátuma: 2017.  márc.30. Ellenőrzés dátuma: 2017.  
Észrevétel: Van/ Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos  sk.
Leadás dátuma: 2017.03.31. Ellenőrzés dátuma: 2017. 03.31.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:
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JAVASLAT 

új szakmai álláshely létesítésére az Intercisa Múzeumban

Tisztelt Közgyűlés!

Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója kérelmet nyújtott be Dunaújváros polgármesteréhez,
hogy  a  Közgyűlés  engedélyezze  1  fő  munkavállaló  felvételét.  Az  új  régészeti  munkatárs  a
szorosan értelmezett szakmai feladatok mellett segítene a múzeumpedagógiai foglakozásokban, a
régészeti leletek feldolgozásában, a múzeumi könyvtár rendezésében.(Melléklet) 

A  felsőfokú  végzettségű  leendő  munkatárs  alapilletménye  havi  122.000,-  Ft  lenne,
bérkiegészítéssel, pótlékkal 179.400,- Ft, járulékokkal 225.579,- Ft. Amennyiben 2017. június 1-
jétől alkalmazná az intézmény, az 1.353.474,- Ft többletigényt jelentene. 

Támogató  döntés  esetén  az  intézményi  előirányzat  megnövelésének  forrása  a  2017.  évi
költségvetési rendelet 5.b. melléklet „Intézményi tartalék” sora lehet.

A múzeum létszáma jelenleg 16 fő, (ebből 10 fő szakmai munkatárs, 6 fő üzemeltetési),  az új
álláshely engedélyezése esetén 17 fő lesz.

Az előterjesztést az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság az április 11-ei ülésén egyhangú 8
igen szavazattal a határozati javaslat „A” változatát támogatta, a pénzügyi bizottság az április 11-ei
ülésén  szintén egyhangú,  5  igen  szavazattal  a  határozati  javaslat  „A”  változatát  támogatta.  A
gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság  április  12-én  tárgyalta  az  előterjesztést,  és  6  igen
szavazattal a határozati javaslat „A” változatát támogatta. 

A fentiek alapján alternatív határozati javaslatot terjesztünk be, amelyből az „A” változat támogató,
a „B” változat elutasító:

„A” változat

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
…  /2017.(IV.21.) határozata  

új szakmai álláshely létesítéséről az Intercisa Múzeumban

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  Intercisa  Múzeum engedélyezett  létszámát

2017. június 1-jei hatállyal 1 fővel megemeli egy fő régészeti munkatárs alkalmazása érdekében,

egyúttal az intézmény támogatási előirányzatát 1.353.474,-Ft-tal megemeli a 2017. évi költségvetési

rendelet 5. b melléklet „Intézményi tartalék” sor terhére.

      
         Felelős:      a határozat közléséért: 
                           - a polgármester
                             a határozat közlésében való közreműködésért:
                            - a jogi és szervezési igazgató
         Határidő:    a határozat közlésére 2017. május 5.
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2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.  pontban

elhatározottakat a 2017. évi költségvetési rendelet következő módosítása során vegye figyelembe. 

   
     Felelős:         - a költségvetés módosításáért:

         a jegyző
       - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

    Határidő:       a 2017. évi költségvetés következő módosításának időpontja

„B” változat

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
…  /2017.(IV.21.) határozata

ú j  s z a k m a i  á l l á s h e l y  l é t e s í t é s é r ő l  a z  I n t e r c i s a  M ú z e u m b a n

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  Intercisa  Múzeum  igazgatójának  új  szakmai
álláshely létesítésére vonatkozó kérelmét nem támogatja.

       
        Felelős:      a határozat közléséért: 
                            - a polgármester
                             a határozat közlésében való közreműködésért:
                            - a jogi és szervezési igazgató
         Határidő:     2017. május 5.

Dunaújváros, 2017. április 21.

                         Izsák Máté s.k.                                     Pintér Attila s.k.
                az oktatási, kulturális, ifjúsági                        a pénzügyi bizottság
                          bizottság elnöke                                               elnöke

               Hingyi László s.k.     
  a gazdasági és területfejlesztési                         

    bizottság elnöke        
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