
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. május 18.

Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza rehabilitációs hozzájárulás befizetése
miatti támogatási kérelme elbírálására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke

   pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

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

Meghívott: Őze Áron, BKMH igazgató
Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság                                     2017.05.16.
pénzügyi bizottság         2017.05.16.
gazdasági és területfejlesztési bizottság     2017.05.16.
A  napirendi  pont  rövid  tartalma: A  Bartók  Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza  egyik
megváltozott  munkaképességű  dolgozója  felmondott,  a  megüresedett  állás  betöltése  nem
megváltozott  munkaképességű  dolgozóval  történt.  A  töredék  évre  765  E  Ft  rehabilitációs
hozzájárulást  kell  fizetnie  a  színháznak,  ezért  kérik  az  intézmény  előirányzatát  az  összeggel
megemelni. Fedezetet a támogatásra az „Intézményi tartalék” rovat nyújthat.
A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi, Szervezési és 
Intézményigazgatási Osztály

Iktatószám: 13715-3/2017.

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

Borbála

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
Leadás dátuma: 2017. május 10. Ellenőrzés dátuma: 2017. május 10.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: Az intézmény önálló gazdálkodó jogkörére tekintettel a “B” hat. jav. támogatása 
indokolt.

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos 
Leadás dátuma: 2017. május 10. Ellenőrzés dátuma: 2017. május 10.
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 rehabilitációs hozzájárulás befizetése miatti
támogatási kérelme elbírálására

Tisztelt Közgyűlés!

A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza egyik megváltozott munkaképességű dolgozója, aki
öltöztető  varrónői  feladatokat  látott  el  felmondott,  a  megüresedett  állás  betöltése  –  bár  az
intézmény próbálkozott,  nem megváltozott  munkaképességű dolgozóval  történt.  A töredék évre
765  E  Ft  rehabilitációs  hozzájárulást  kell  fizetnie  a  színháznak,  ezért  kérik  az  intézmény
előirányzatát az összeggel megemelni. (Erről szóló levél az 1. számú melléklet.)

A hivatal kérésére a 2. számú mellékletként csatolt levélben az intézmény levezette, számításokkal
alátámasztotta, hogy hogyan jön ki a fizetendő összeg, azaz a 765.000 Ft.

Fedezetet a támogatásra az „Intézményi tartalék” rovat nyújthat.

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

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

„A” változat

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

…/2017.(V.18.) határozata

 a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza rehabilitációs hozzájárulás befizetése miatti
támogatási kérelme elbírálásáról

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése a  Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza

önkormányzati  támogatási  előirányzatát  765.000,-Ft-tal  megemeli  az  intézményi  rehabilitációs

hozzájárulás befizetése érdekében, 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:       2017.május 31.
                          

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.  pontban
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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 módosításának időpontja

„B” változat

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
…  /2017.(V.18.) határozata

 a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza rehabilitációs hozzájárulás befizetése miatti
támogatási kérelme elbírálásáról

 

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Bartók  Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza
igazgatójának  rehabilitációs hozzájárulás befizetése miatti támogatási kérelméről úgy dönt, hogy
nem növeli meg emiatt az intézmény önkormányzati támogatását.

           Felelős:      a határozat közléséért: 
                            - a polgármester
                             a határozat közlésében való közreműködésért:
                            - a jogi és szervezési igazgató
         Határidő:     2017. május 31.

Dunaújváros, 2017. május 18.

                           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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