
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 03. 16.

Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Szervezeti és 
Működési Szabályzata jóváhagyására

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

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

Meghívott: Őze Áron – a BKMH igazgatója

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017. 03. 13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 03. 13.

A napirendi pont rövid tartalma:  A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házában
történt  személyi  változások  alapján  az  intézmény  SZMSZ-ének  módosítása  is
szükségessé vált.
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I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: - 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2017.03.07. Ellenőrzés dátuma: 2017.03.07.
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

 a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Szervezeti és Működési Szabályzata
jóváhagyására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 650/2015.(XI.19.) határozatával fogadta el a Bartók
Kamaraszínház és Művészetek Háza (röviden: BKMH) Szervezeti és Működési Szabályzatát. ( 1.
számú melléklet) 

Az  államháztartási  törvény végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.31.)  Korm.  rendelet  13.§-a  az
alábbiak  szerint  szabályozza  a  költségvetési  szervek  szervezeti  és  működési  szabályzata
tartalmát:

„13. § (1) A költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzata tartalmazza

a) a költségvetési szerv alapításáról szóló jogszabály teljes megjelölését, ha a költségvetési 
szerv alapításáról jogszabály rendelkezett,

b) a költségvetési szerv alapító okiratának keltét, számát, az alapítás időpontját,

c) az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek, rendszeresen 
ellátott vállalkozási tevékenységek megjelölését,

d) azon gazdálkodó szervezetek részletes felsorolását, amelyek tekintetében a költségvetési 
szerv alapítói, tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat gyakorol,

e) a szervezeti felépítést és a működés rendjét, a szervezeti egységek - ezen belül a gazdasági 
szervezet - megnevezését, feladatait, a költségvetési szerv szervezeti ábráját,

f) azon ügyköröket, amelyek során a szervezeti egységek vezetői a költségvetési szerv 
képviselőjeként járhatnak el,

g) a szervezeti és működési szabályzatban nevesített munkakörökhöz tartozó feladat- és 
hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét (ideértve - a 
költségvetési szerv vezetőjének és gazdasági vezetőjének akadályoztatása esetén vagy ha a 
tisztség ideiglenesen nincs betöltve - az általános helyettesítés rendjét), az ezekhez kapcsolódó 
felelősségi szabályokat,

h) jogszabályban meghatározott kivétellel a munkáltatói jogok gyakorlásának - ideértve az 
átruházott munkáltatói jogokat is - rendjét, és

i) azoknak a költségvetési szerveknek a felsorolását, amelyek tekintetében a költségvetési szerv
az Áht. 10. § (4a) és (4b) bekezdése alapján a 9. § (1) bekezdése szerinti feladatokat ellátja.”

A BKMH igazgatója 2016. július 1-jétől Őze Áron. DMJV Közgyűlése 559/2016. (IX.22.) határozata
értelmében  a  Bartók  Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza  engedélyezett  létszámát  2016.
október 1. napjától 3 fővel (1 fő ügyelő, 1 fő díszítő, 1 fő titkárságvezető) emelte.

A BKMH  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata  fenti  változások  alapján  módosult.  (2.  számú
melléklet)

Az  előkészítő  osztály  javasolja  a  2015-ben  jóváhagyott  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat
hatályon kívül helyezését.

Az  előterjesztést  a  bizottságok  a  közgyűlési  postázást  követően  tárgyalták,  így  a  bizottságok
véleményeit az elnökök a Közgyűlésen szóban ismertetik. 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:
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HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
…  /2017. (III.16.) határozata 

a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése 2017.  április  3-i  hatállyal  jóváhagyja  a határozat
mellékletét  képező  Bartók  Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza Szervezeti  és  Működési
Szabályzatát, egyúttal a Közgyűlés hatályon kívül helyezi a Bartók Kamaraszínház és Művészetek
Háza Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 650/2015.(XI.19.) határozatát.

Felelős:       -  a határozat közléséért:
a polgármester

     -  a határozat közlésében való közreműködésért:
           a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója

 Határidő:   2017. április 3.

Dunaújváros, 2017. március 16.

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

       ifjúsági és sportbizottság elnöke                  bizottság elnöke      
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