
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. február 15.

Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza intézménynél 1 fő
takarítói álláshely engedélyezésére 

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

Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető
Péter Kata ügyintéző

Meghívott: Őze Áron, a Bartók Színház igazgatója

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018. 02. 13.
pénzügyi bizottság 2018. 02. 13.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 02. 13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 02. 13.

A napirendi  pont  rövid tartalma: A Bartók  Színház  igazgatója  azzal  a  kéréssel  fordult
Önkormányzatunkhoz, hogy az intézmény március 1-től 1 fő takarítót alkalmazhasson. Az
intézményben 2 épületre (Kőszínház és B épület) 2 fő takarító dolgozik, de az egyenlőtlen
munkaidő  miatt  (esti  előadások)  nem  tudják  a  munkát  ellátni.  Az  új  álláshely
többletfinanszírozást  igényel  (2.128.586,-  forint),  melyet  az  idei  évre  a  Színház  nem
tervezett.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám:          5126-2/2018.
Ügyintéző neve: Péter Kata Ügyintéző telefonszáma: 25/544-276
Ügyintéző aláírása: Péter Kata s.k. Osztályvezető aláírása: Dr. László B. h. Prajdáné s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné s.k.
Leadás dátuma: 2018.02. Ellenőrzés dátuma: 2018.02.05.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:-

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2018.02.07. Ellenőrzés dátuma: 2018.02.07.
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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J     A     V     A     S     L     A     T   

a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza intézménynél 1 fő takarítói álláshely
engedélyezésére 

Tisztelt Közgyűlés! 

A Bartók Színház igazgatója levélben azzal a kéréssel fordult a fenntartóhoz, hogy a színház
1 fő takarítót alkalmazhasson. A levelet az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Az új álláshely indoka az alábbi: Ahhoz, hogy a színház kellőképpen megfeleljen a színházi
közönség  fogadásához,  szükség  van  plusz  egy  fő  takarító  személyre.  Jelenleg  két  fő
takarítói  álláshely  van  a  színháznál,  2017.  szeptember  11-ig  1  fő  takarítói  állást
közfoglalkoztatott személlyel töltötték be. Azóta nincs közfoglalkoztatott jelentkező.

A színház két  épülettel  rendelkezik,  a két  épület  teljes takarítását,  a szinte mindennapos
előadások előtti-utáni takarításokat két fő takarító nem tudja ellátni.

Az 1 fő státusz munkabérét a színház költségvetése nem fedezi, ezért az alábbi bérigényt
terjesztették elő: 

2018. év bér- és járulék igény 2018. március 1-től:
1 fő x 180.500,- Ft/hó x 9 hó = 1.624.500,- Ft
1 fő x 11.800,- Ft (kulturális pótlék) x 9 hó = 106.200,- Ft
1 fő x 5.000,- Ft (étkezési hozzájárulás) x 9 hó =     45.000,- Ft
Munkabér utáni 19,5 % járulék = 337.487,- Ft
Étkezési hozzájárulás után fizetett járulék 34,22 % = 15.399,- Ft

Mindösszesen: 2.128.586,- Ft

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

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2018. (II. 15.) határozata

a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza intézménynél 1 fő takarítói álláshely
engedélyezéséről 

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2018.  március  1-jétől  a  Bartók
Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza  engedélyezett  létszámát  1  fő  takarítói
álláshellyel  megemeli,  egyúttal  az  intézmény  2018.  évi  finanszírozását  a
létszámbővítéshez kapcsolódó 2.128.586,- Ft (személyi juttatás + munkáltatót terhelő
szociális hozzájárulási adó + dologi kiadások) összeggel megemeli, melynek forrását
a …./2018. (II.15.) költségvetési rendelet 5.b melléklet „Intézményi tartalék” soráról
biztosítja.

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  a 2018. évben a fenntartásában lévő
Bartók  Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza (2400  Dunaújváros,  Bartók  tér  1.)
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engedélyezett közalkalmazotti létszámát 34 főben állapítja meg.
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban

foglalt kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.
évi költségvetési rendeletének következő módosítása során vegye figyelembe.

Felelős:      - a költségvetés előkészítéséért:
           a jegyző

- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:     a 2018. évi költségvetési rendelet következő módosításának időpontja

4.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése utasítja  a  Bartók  Kamaraszínház és
Művészetek  Háza igazgatóját,  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: 2018. május 31.

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 Humán Szolgáltatási Osztály vezetője
Határidő:   a határozat közlésére: 2018. február 28.

Dunaújváros, 2018. február 15.

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési

bizottság elnöke 

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke

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

               és sportbizottság elnöke                                          jogi bizottság elnöke
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