
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. március 21.

Javaslat a Bartók Színházban új 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 2019. 03. 19.
pénzügyi bizottság 2019. 03. 19.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 03. 19.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 03. 19.

A napirendi  pont  rövid  tartalma: A Bartók  Színház igazgatója  azzal  a  kéréssel
fordult Önkormányzatunkhoz, hogy az intézmény 1 fő szervezőt, 1 fő díszítőt és 1 fő
varrónőt  alkalmazhasson.  A színház  megnövekedett  előadás-számai,  valamint  a
szakmai színvonal fenntartása érdekében szükség van a plusz létszámokra. Az új
álláshely a 2019. évre 6.808.020,- forint többletfinanszírozást igényel.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 14927-2/2019.
Ügyintéző neve: Péter Kata Ügyintéző telefonszáma: 25/544-276
Ügyintéző aláírása: s.k. Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála 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: Salamonné Pintér Mónika s.k.
Leadás dátuma: 2019. 03. 13. Ellenőrzés dátuma: 2019. 03. 13.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: A költségvetés 1 új álláshely finanszírozására nyújt fedezetet, az 
„Általános tartalék” terhére!

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2019. 03. 13. Ellenőrzés dátuma: 2019. 03. 13.
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 Színházban új álláshely engedélyezésére 

Tisztelt Közgyűlés! 

A Bartók  Színház  igazgatója  149272019.  számú  levelében  azzal  a  kéréssel  fordult  a
fenntartóhoz,  hogy  az  intézmény  1  fő  szervezőt,  1  fő  díszítőt  és  1  fő  varrónőt
alkalmazhasson. A levelet az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Az új álláshelyek indoka az alábbi: 
1.  A  színháznak  szüksége  van  1  fő  szervezőre,  aki  csoportvezetőként  irányítaná  a
jegyértékesítést.  Jelenleg  a  szervezési  osztály  vezető  nélkül  működik,  a  feladatokat  a
pénztárossal együtt 3 fő látja el. A színház szeretné a jegybevételek összegét növelni, ehhez
azonban  szükségük  van  egy  kommunikatív,  temperamentumos  kollégára,  aki  ellátja  a
szervezés-vezetési feladatokat, emellett a tájelőadások szervezésében is aktív szerepet tud
vállalni.  A tájelőadások  száma  is  –  a  saját  produkciók  számának  növekedése  mellett  –
növekszik, így indokolt lenne egy új szervező munkatárs felvétele.

2. Jelenleg a színházban 3 fő látja el a díszítői munkakört. Azokban az esetekben, amikor
egyszerre  több előadás is  megy a  stúdióteremben és a  nagyszínpadon a kollégák csak
jelentős túlórával (akár napi 15 órával) tudják a feladatokat ellátni.

3.  Jelenleg a színháznak nincs varrónője.  A színház költséghatékonyságának megőrzése
érdekében szükséges lenne egy saját varrónő; ennek hiányában a jelmezeket, díszleteket
máshol kell megvarratni, ez pedig jelentős többletköltséget jelent a színház számára.
A június  végéig  tartó  évadban  még  5  saját  előadás  bemutatóját  tervezi  az  intézmény,
rengeteg az elkészítendő díszlet, jelmez. 

A három új státuszra az intézmény költségvetése nem nyújt  fedezetet,  az alábbi táblázat
tartalmazza a három új alkalmazott bérét 2019. április 1-jétől. 

Alkalmazni kívánt 1 fő szervező munkakör kalkulált költségei
munkakör Illetmény 

Ft/fő/hó
Vezetői
pótlék

Kulturális
pótlék

Járulék
22%

Béren
kívüli 

juttatás
Béren
kívüli 

juttatás
után

fizetett
járulék
34,5%

Összesen 
Ft/fő/hó

2019.04.-
2019.11. 

Ft/ fő

szervező 195.000,- 40.000,- 15.800,- 55.180,
-

5.000,- 1.725,- 312.705,- 2.501.640,-

Alkalmazni kívánt 1 fő díszítő munkakör kalkulált költségei
munkakör
Illetmény 
Ft/fő/hó

Kulturális
pótlék

Járulék
22%

Béren
kívüli 

juttatás

Béren
kívüli 

juttatás
után

fizetett
járulék
34,5%

Összesen 
Ft/fő/hó

2019.04.-
2019.11. 

Ft/ fő

díszítő 195.000,- 15.800,- 46.380,- 5.000,- 1.725,- 263.905,- 2.111.240,-

Alkalmazni kívánt 1 fő varrónő munkakör kalkulált költségei
munkakör Illetmény 

Ft/fő/hó
Kulturális

pótlék
Járulék

22%
Béren
kívüli 

juttatás

Béren kívüli 
juttatás után

fizetett járulék
34,5%

Munkába
járás

Összesen 
Ft/hó

2019.04.-
2019.11. 

Ft/ fő

2



varrónő 195.000,-
15.800,-

46.380,- 5.000,- 1.725,- 10.500,- 274.405,- 2.195.240,-

1 fő szervező álláshely engedélyezése esetén 2019. évre: 2.501.600,-

1 fő díszítő álláshely engedélyezése esetén 2019. évre: 2.111.200,-

1fő varrónő álláshely engedélyezése esetén 2019. évre:    2.195.200,-

2019. évre várható költség: 6.808.000,-

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

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

„A”
HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2019. (III. 21.) határozata

a Bartók Színházban új álláshely engedélyezéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Bartók  Kamaraszínház  és
Művészetek Háza engedélyezett létszámát 3 fővel növeli az alábbiak szerint:

1 fő szervező,
1 fő díszítő
1 fő varrónő álláshelyet létesít 2019. április 1. napjától. 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. április 1-jétől a fenntartásában
lévő Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza (2400 Dunaújváros, Bartók tér 1.)
intézmény engedélyezett létszámát 37 fő létszámban állapítja meg.

3. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése az 1.  pontban meghatározott  feladat
végrehajtása  vonatkozásában  a  Bartók  Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza
intézmény  2019.  évi  költségvetésében  az  intézményfinanszírozás  összegét  az
alábbiak szerint módosítja:
A  személyi  juttatások  előirányzatát  5.583.200,-  forinttal,  a  járulék  előirányzatát
1.224.880,-  forinttal  megemeli.  Az  összeg  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  2019.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló
6/2019.  (II.  15.)  önkormányzati  rendelet  5.  b  melléklet  „Általános  tartalék”  sora
terhére kerül elszámolásra.

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester

         - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
        a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője
         - a költségvetés módosításáért:

  a jegyző
       - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:

  a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának     
időpontja
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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 vezetője

Határidő: 2019. október 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: 2019. április 1.

„B”

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2019. (III. 21.) határozata

a Bartók Színházban új álláshely engedélyezéséről

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Bartók  Kamaraszínház  és
Művészetek Háza engedélyezett létszámát 1 fővel növeli az alábbiak szerint:

1 fő szervező álláshelyet létesít 2019. április 1. napjától. 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. április 1-jétől a fenntartásában
lévő Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza (2400 Dunaújváros, Bartók tér 1.)
intézmény engedélyezett létszámát 35 fő létszámban állapítja meg.

3. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése az 1.  pontban meghatározott  feladat
végrehajtása  vonatkozásában  a  Bartók  Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza
intézmény  2019.  évi  költségvetésében  az  intézményfinanszírozás  összegét  az
alábbiak szerint módosítja:
A  személyi  juttatások  előirányzatát  2.046.400,-  forinttal,  a  járulék  előirányzatát
455.200,-  forinttal  megemeli.  Az  összeg  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  2019.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló
6/2019.  (II.  15.)  önkormányzati  rendelet  5.  b  melléklet  „Általános  tartalék”  sora
terhére kerül elszámolásra.

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester

         - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
        a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője
         - a költségvetés módosításáért:

  a jegyző
       - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:
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  a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet soron 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 vezetője

Határidő: 2019. október 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: 2019. április 1.

Dunaújváros, 2019. március 21.

Izsák Máté s.k.
oktatási, kulturális, ifjúsági és

sport bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
pénzügyi bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke

Hingyi László s.k.
gazdasági és területfejlesztési

bizottság elnöke
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