
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. szeptember 22.

Javaslat  a  Bartók  Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza  engedélyezett
létszámának módosítására 

Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató
Péter Kata ügyintéző

Meghívott: Őze Áron igazgató

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2016. 09. 20.
pénzügyi bizottság 2016. 09. 13.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2016. 09. 14.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: A  Bartók  Kamaraszínház  vezetője  azzal  a
kéréssel  fordult  Önkormányzatunkhoz,  hogy  a  fenntartó  az  engedélyezett
munkavállalói  létszámot  3  fővel  emelje  meg.  A  létszámbővítés  indoka,  hogy  a
színház biztonságos működtetéséhez szükség van 1 fő ügyelői, 1 fő díszítő és 1 fő
titkárságvezető  munkakörre.  Ezzel  megszüntethető  lenne  kettős,  sőt  hármas
foglalkoztatás.  A  foglalkoztatás  várható  kezdete:  október  1.  Az  intézmény
többletfinanszírozási igénye a 2016. évre 1.145.330,-  Ft.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály
Ügyintéző neve: Péter Kata
E-mail címe: peter@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06/25-544-276
Iktatószám: 12080-15/2016.
Előkészítő aláírása: Péter Kata s.k.
Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála s.k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2016. szeptember 08.
Ellenőrzés dátuma: 2016. szeptember 08.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: 
A többletigényhez bevételi forrás nem kapcsolódik, az önkormányzati forrásgazdálkodáson belül más
feladatok terhére finanszírozható a kérés. Dudás Pálné 2016. 09. 08.
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J     A     V     A     S     L     A     T   

a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza engedélyezett létszámának
módosítására 

Tisztelt Közgyűlés! 

A Bartók Kamaraszínház igazgatója GÜ-155/2016. számú levelében azzal a kéréssel fordult
a  fenntartóhoz,  hogy  2016.  október  1-jétől  az  intézmény  engedélyezett  álláshelyeinek
számát 3 fővel emelje meg. A színház 1 fő ügyelői,  1 fő díszítő,  1 fő titkárságvezető és
ügyiratkezelő  munkavállalót  szeretne  alkalmazni.  A  levelet  az  előterjesztés  melléklete
tartalmazza.

Az Igazgató Úr indoka az alábbi: Az új vezetés szerint – felmérve a színház működésének
struktúráját  –  a  biztonságosabb  működéshez,  valamint  nagyobb  és  színvonalasabb
előadások létrejöttéhez szüksége van az intézménynek plusz létszámra.

Az ügyelői munkakört az egyik színész látta el megbízási szerződés alapján, ami nem volt
zökkenőmentes.
A színházban 1 fő díszítő dolgozik jelenleg, de túlterheltsége miatt szükség lenne még egy
díszítői munkakörre. 
A biztonságos ügyiratkezelés érdekében az Igazgató Úr tájékoztatása alapján szükség van
egy titkárságvezetőre is. 

A foglalkoztatások várható kezdete: 2016. október 1.

A színház vezetése az eddigi kettős-hármas foglalkoztatásokat szeretné megszüntetni, ami
átláthatóbbá teszi a működést, emellett anyagi megtakarítással is járhat.

A három új státuszra az intézményi költségvetés nem nyújt fedezetet, ezért a bérköltségek
fedezésére az alábbiak szerinti kérnek fedezetet:

álláshely
megnevezése

álláshely bruttó
illetménye/hó

 

Vezetői pótlék Járulék Ft/ hó
(munkabér)

összes bérköltség 
Ft/ hó

2016.10. hó – 2016.
11. hó bérköltség

1 fő ügyelő 129.000,- 34.830,- 163.830,- 327.660,-

1 fő díszítő 129.000,- 34.830,- 163.830,- 327.660,-

1 fő 
titkárságvezető

129.000,- 40.000,- 45.630,- 214.630,-,-

Összesen: 387.000,- 40.000,- 230.580,- 542.290,- 1.084.580,-

Az étkezési  hozzájárulást,  valamint  annak járulékát  3 hónapra számoljuk.  Ennek alapján
3*15.000,- forint étkezési hozzájárulás, valamint annak járulékát (összesen 15.750,- forint)
kell még a fenti bérköltséghez hozzáadni. 

Fentiek alapján a 2016. évre igényelt bér- és járulékköltség mindösszesen: 1.145.330,-
forint.

 Az intézmény 2016. évi költségvetését a kért létszámbővítés kapcsán 1.145.330,- Ft-tal kell
megemelni. (A 2017. évre vonatkozó költség fenti bérköltséggel számolva: 6.750.480,- Ft.)
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Az előterjesztést az előkészítés szakaszában a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője
áttanulmányozta és az alábbi észrevételt tette: 
„A többletigényhez bevételi forrás nem kapcsolódik, az önkormányzati forrásgazdálkodáson
belül más feladatok terhére finanszírozható a kérés.”

Az előterjesztést az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2016. szeptember 20-án, a
közgyűlési  postázást  követően  tárgyalta,  így  a  bizottság  véleményét  az  elnök  szóban
ismerteti. 
A pénzügyi bizottság az előterjesztést 2016. szeptember 13-án tárgyalta és a bizottság a
határozati javaslatot 6 igennel elfogadásra javasolta.
A  gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság  2016.  szeptember  14-én  megtárgyalta  az
előterjesztést és egyhangúlag támogatta azt.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2016. (IX. 22.) határozata

a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza engedélyezett létszámának
módosításáról 

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy  az
Önkormányzat  fenntartásában  lévő  Bartók  Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza
(2400 Dunaújváros, Bartók tér 1.) 2016. október 1. napjától 

1 fő ügyelőt,
1 fő díszítőt,
1 fő titkárságvezetőt alkalmazzon.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2016.  október  1.  napjától  a  Bartók
Kamaraszínház és Művészetek Háza engedélyezett létszámát 3 fővel növeli.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.  és  2.  pontban  hozott  döntés
értelmében a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 2016. évi finanszírozását
az  álláshelyek  bérének  többletigénye  fedezeteként  1.145.330,- Ft-tal  megemeli
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  2016.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának  szabályairól  szóló  3/2016.  (II.19.)  önkormányzati  rendelete 5.
mellékletének „Intézményi tartalék” sora terhére.

Felelős:  - a költségvetés módosításáért:
         a jegyző
    - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:

a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: a 2016. évi költségvetési rendelet következő módosításának időpontja

4.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  Bartók  Kamaraszínház  és
Művészetek Háza vezetőjét, hogy az 1. és 2. pontban foglalt döntésnek megfelelően
módosítsa az intézmény dokumentumait.

Felelős:  a határozat végrehajtásáért: 
        a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója
Határidő: 2016. október 28.
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5.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  
határozatot küldje meg a  Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója  
részére.

Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester      
               -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője
Határidő:   a határozat közlésére: 2016. szeptember 30.

Dunaújváros, 2016. szeptember 22.

Izsák Máté s.k.
az oktatási, kulturális, ifjúsági és

sportbizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési

bizottság elnöke
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