
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. december 13.
Javaslat az Intercisa Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata 2. számú módosítására

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

Előkészítő: dr. László Borbála humán szolgáltatási osztály vezetője
Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző

Meghívott: Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója
Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság  2018.12.04.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2018.12.05.
A napirendi pont rövid tartalma: A Közgyűlés az 557/2016. (IX.22.) határozatával fogadta el az
Intercisa Múzeum új szervezeti és működési szabályzatát, majd ugyanazon évben készült el az
okirat  1.  számú  módosítása.  A  számlaszámok  változása  és  az  új  álláshelyek,  feladatkörök
pontosítása miatt van szükség a dokumentum újabb módosítására.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: KP/27936-3/2018
Ügyintéző neve: Bokor Zsuzsanna sk. Ügyintéző telefonszáma: 25/544-151
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála sk.

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:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: ---
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: 2018. november 15. Ellenőrzés dátuma: 2018. november 16.
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

 az Intercisa Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata 2. számú módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A Közgyűlés az 557/2016. (IX.22.) határozatával fogadta el az Intercisa Múzeum új szervezeti és
működési szabályzatát. 2016. novemberében  Farkas Lajos múzeumigazgató kezdeményezte az
SZMSZ kiegészítését egy új, juttatásokról szóló fejezettel, ezt a Közgyűlés a 716/2016. (XI.17.)
határozattal  fogadta el.  Az egységes szerkezetű,  jelenleg hatályos SZMSZ, az előterjesztés 1.
számú melléklete.

Az  eltelt  idő  alatt  megváltozott  az  intézmény  számlaszáma,  hiszen  az  önkormányzat  és  az
intézmények számláit korábban a K&H Bank vezette, jelenleg az OTP Bank. 
Az önkormányzat engedélyével új státuszt is létesíthetett az intézmény, a régésztechnikusit, ezt a
szervezeti ábrában és a munkakörök leírásánál is szerepeltetni kell. Az intézményi belső ellenőr
kezdeményezte a módosítások átvezetését az SZMSZ-en, az intézményvezető e tárgyban küldött
levele az előterjesztés 2. számú melléklete.

Készült  egy  módosító  okirat,  ami  a  határozat  1.  számú  melléklete  lesz,  valamint  2.  számú
mellékletként csatoljuk az SZMSZ módosításokkal egységes szerkezetű változatát. Az egységes
szerkezetű SZMSZ-ben a módosításokat félkövér betűvel emeltük ki.

Az előterjesztést az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a december 4-ei ülésén tárgyalta, és 6
igen  szavazattal  közgyűlési  tárgyalásra  alkalmasnak  találta.  Az  oktatási,  kulturális,  ifjúsági  és
sportbizottság a december 4-ei ülésén 6 igen (1 fő nem szavazott) szavazattal az előterjesztést és
a határozati javaslatot elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

.../2018. (XII. 13.) határozata

az Intercisa Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata 2. számú módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. január 1-jei hatállyal jóváhagyja az Intercisa
Múzeum 557/2016.(IX.22.) határozattal jóváhagyott, a  716/2016. (XI.17.) határozattal módosított
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának  2.  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 humán szolgáltatási osztály vezetője

 Határidő:   2018. december 21.
Dunaújváros, 2018. december 13.

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

       ifjúsági és sportbizottság elnöke                 bizottság elnöke 
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