
 Fedőlap 

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. november 17.

Javaslat az Intercisa Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú
módosítására

Előadók: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató
Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző

Meghívott: Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója

Véleményező bizottságok:
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2016.11.15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2016.11.15.

A napirendi  pont  rövid  tartalma: A Közgyűlés  az  557/2016.  (IX.22.)  határozatával
fogadta  el  az  Intercisa  Múzeum új  szervezeti  és  működési  szabályzatát.  Az  igazgató
kezdeményezte az SZMSZ kiegészítését a juttatásokra vonatkozó fejezettel.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Szervezési Igazgatóság

Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztály
Ügyintéző neve: Bokor Zsuzsanna
E-mail címe: bokor@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544-151
Iktatószám: 24157-8/2016
Előkészítő aláírása: Bokor Zsuzsanna sk. 
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála sk.
A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: 2016.11.09
Ellenőrzés dátuma: 2016.11.09.
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:
A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű / minősített  

Egyéb megjegyzések: -



JAVASLAT

 az Intercisa Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A Közgyűlés az 557/2016. (IX.22.) határozatával fogadta el az Intercisa Múzeum új szervezeti és
működési szabályzatát. ( 1. számú melléklet) 

Farkas  Lajos  múzeumigazgató  kezdeményezte  az  SZMSZ  kiegészítését  egy  új  IX.  fejezettel,
amely a juttatásokról szól (2. számú melléklet):

„  IX. JUTTATÁSOK

1.Lakásépítési (vásárlási) támogatás

A múzeum  a  főállású  munkaviszonyban  álló  dolgozói  lakásgondjának  megoldása  érdekében
lakásépítési, illetve lakásvásárlási támogatásról szóló jogszabályok alapján- egyedi elbírálással –
lakásépítési, illetve vásárlási támogatást adhat.
A támogatás folyósításának jóváhagyása az igazgató javaslata alapján, a fenntartó hatáskörébe
tartozik, maximum 1 millió Ft értékben.

2. Egyéb juttatások

Egyéb béren kívüli  juttatásokról  a  múzeumigazgató –  a társaság gazdasági  helyzetének és a
rászorultság elvének figyelembe vételével – eseti jelleggel dönt.”

Készült  egy  módosító  okirat,  valamint  csatoljuk  az  SZMSZ  fenti  módosításokkal  egységes
szerkezetű változatát. 

Az előterjesztést  az ügyrendi,  igazgatási  és jogi bizottság  és az oktatási,  kulturális,  ifjúsági és
sportbizottság a közgyűlési előterjesztések postázása után tárgyalja, ezért a bizottsági vélemények
ismertetésére a közgyűlés ülésén, szóban kerülhet sor.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2016. (XI. 17.) határozata

az Intercisa Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú módosításáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2016.  december  1-jei  hatállyal  jóváhagyja  az
Intercisa Múzeum  557/2016.(IX.22.)  határozattal  jóváhagyott  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatának  1.  számú módosítását,  A Közgyűlés  egyúttal  felhatalmazza  a  polgármestert  a
határozat  1.  számú mellékleteként  csatolt  módosító okirat  és a 2.  számú mellékletként  csatolt
módosítással egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ aláírására.

Felelős:       -  a határozat végrehajtásáért:
a  polgármester

             -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért:



           a jogi és szervezési igazgató
 Határidő:   2016. november 28

Dunaújváros, 2016. november 17.

           Izsák Máté s.k.                                                    Tóth Kálmán sk.
az oktatási, kulturális          az ügyrendi, igazgatási és jogi 

       ifjúsági és sportbizottság elnöke                 bizottság elnöke      


