
 Fedőlap 

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. december 15.

Javaslat Farkas Lajos lakásvásárlási támogatásra vonatkozó kérelme elbírálására

Előadók: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési 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  2016.12.13
pénzügyi bizottság      2016.12.13.
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2016.12.13.

A napirendi pont rövid tartalma: Farkas Lajos, múzeumigazgató állandó lakcíme nem
Dunaújvárosban van, most szeretne egy dunaújvárosi lakást vásárolni, amelyhez 1 M Ft-
os vissza nem térítendő önkormányzati támogatást kér.

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: 30407-2/2016
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: 2016.12.06.
Ellenőrzés dátuma: 2016.12.07.
Törvényességi észrevétel: -
Amennyiben van:
A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű / minősített  

Egyéb megjegyzések: 
L .Dudás Pálné 2016. XII.8.



JAVASLAT 

 Farkas Lajos lakásvásárlási támogatásra vonatkozó kérelme elbírálására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 714/2016. (XI.17.) határozatában hagyta jóvá az
Intercisa Múzeum szervezeti és működési szabályzatának 1. számú módosítását, 2016. december
1-jei hatállyal. A módosítás egy új, juttatásokról szóló IX. fejezettel egészítette ki az SZMSZ-t:

„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.”

Farkas Lajos, a múzeum igazgatója aki nem dunaújvárosi lakos, szeretne a városban egy lakást
vásárolni, ehhez vissza nem térítendő támogatást kér, 1 M Ft-ot. ( 1. számú melléklet) Kérelmének
nyílt ülésen való megtárgyalását kérte. (2. melléklet)

Az intézménynek az SZMSZ módosítását figyelembe véve kell készítenie egy belső szabályzatot,
amelynek alapján az intézményen belüli elbírálás és a kifizetések megtörténhetnek. Az igazgató
esetében a közgyűlés a munkáltató, illetve egyéb munkáltatói jogok tekintetében a polgármester
járhat el.

A múzeum költségvetése nem tartalmazza a kért összeget, ezért az intézmény előirányzatát meg
kell emelni, amire fedezetet a 2016. évi költségvetési rendelet intézményi tartalék sora nyújthat.

Az  előterjesztést  az oktatási,  kulturális,  ifjúsági  és  sportbizottság,  a  pénzügyi  bizottság,  a
gazdasági és területfejlesztési bizottság a közgyűlési előterjesztések postázása után tárgyalta, így
a bizottsági vélemények ismertetésére a közgyűlés ülésén, szóban kerülhet sor. 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2016. (XII. 15.) határozata

 Farkas Lajos lakásvásárlási támogatásra vonatkozó kérelme elbírálásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Intercisa Múzeum önkormányzati támogatását
1.000.000,- Ft-tal megemeli a 2016. évi költségvetési rendelet 5. b melléklet „Intézményi tartalék”
sor  terhére,  Farkas  Lajos  múzeumigazgató  részére  lakásvásárlására  nyújtandó,  vissza  nem
térítendő támogatás érdekében. 

    Felelős:       a határozat közléséért: 
                      - a polgármester
                      a határozat közlésében való közreműködésért:

          - a jogi és szervezési igazgató

    Határidő:    2016. december 28.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.  pontban
elhatározottakat a 2016. 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 2016. évi költségvetés módosításának időpontja

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Intercisa Múzeum igazgatóját, hogy a
támogatás kiutalásáról és a lakásvásárlás megtörténtéről küldjön jelentést a polgármesternek.

    Felelős:       a határozat közléséért: 
                      - a polgármester
                      a határozat közlésében való közreműködésért:

- a jogi és szervezési igazgató

        a határozat végrehajtásáért:

- az Intercisa Múzeum igazgatója

    Határidő:    a határozat közlésére: 2016. december 28.

a határozat végrehajtására: a lakás megvásárlást követő 8 munkanapon belül.

Dunaújváros, 2016. december 15.

                Izsák Máté sk.                                                              Hingyi László sk.
az oktatási, kulturális       a gazdasági és területfejlesztési 

        ifjúsági és sportbizottság                      bizottság elnöke
         elnöke

    Pintér Attila sk.                
     a pénzügyi bizottság elnöke  








