
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. augusztus 4.

Javaslat  a  Bartók  Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza  alapító  okiratának
módosítására

Előadók: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
Péter Kata ügyintéző

Meghívott: Őze Áron igazgató 

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2020. 08. 04.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 08. 04.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma:   A  kulturális  intézményekben  foglalkoztatottak
közalkalmazotti  jogviszonyának  átalakulásáról,  valamint  egyes  kulturális  tárgyú
törvények  módosításáról  szóló  2020.  évi  XXXII.  törvény  alapján  a  kulturális
intézményekben  foglalkoztatottak  jogviszonyának  módosulása  miatt  az  intézmény
alapító okiratát módosítani kell. A Magyar Államkincstár hiánypótlásra szólította fel
DMJV Önkormányzatát, melynek teljesítéséhez közgyűlési döntés szükséges.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási 
Osztály

Iktatószám: 29296-7/2020.

Ügyintéző neve: Péter Kata Ügyintéző telefonszáma: 25/544-308
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Molnár-Osztrocska Diána 

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. Petánszki Lajos 
Leadás dátuma: 2020. 07.                                     Ellenőrzés dátuma: 2020. 07.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:
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JAVASLAT

a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza alapító okiratának módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  280/2020.  (VII.16.)
határozatával  elfogadta a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza alapító okiratának
módosítását. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése szerint az alapító
okiratot  és  annak  módosítását  a  kincstár  által  rendszeresített  formanyomtatvány
alkalmazásával kell beküldeni a törzskönyvi bejegyzés rögzítéséhez. 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
167/C.  §  (1)  bekezdés  d)  pontja  szerint  a  költségvetési  szerv  létesítő  okiratát  érintő
módosítást az alapítói jogokat gyakorló szerv az alapító okirat módosítását tartalmazó okirat,
valamint  az  alapító  okirat  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  változat
csatolásával, a változás-bejelentési kérelem benyújtásával kérheti. 
A  167/C.  §  (5)  bekezdése  értelmében  a  kérelmet  az  adat  keletkezésétől,  illetve
megváltozásától számított tizenöt napon belül kell a Kincstárnak benyújtani.

A benyújtást  követően  a  Kincstár  megküldte  a  hiánypótlásról  szóló  végzését,  melyet  az
előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

Osztályunk a végzés alapján elkészítette a korrigált  módosító okiratot, valamint az ennek
alapján egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza módosító okiratát a határozati javaslat 1.
számú  melléklete,  a  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okiratát  a
határozati javaslat 2. számú melléklete tartalmazza.

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
…  /2020. (VIII. 04.) határozata   

a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza alapító okiratának módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Bartók Kamaraszínház és
Művészetek Háza a Közgyűlés 168/2015. (IV. 23.) határozatával elfogadott Alapító Okirata
módosítására az alábbi módosító okiratot fogadja el:

„Okirat száma: 29296-3/2020.

Mó� dósí�tó�  ókirat
A  Bartók  Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata Közgyűlése által 2015. április 23. napján kiadott, 11834-6/2015. számú
alapító  okiratát  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  8/A.  §-a  alapján –
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  ….../2020.  (VIII.04.)
határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az Alapí�tó�  Okirat 1.1.2. póntja helye�be a kó�vetkezó�  rendelkeze�s le�p:
    „1.1.2. ró� vidí�tett neve: Bartó� k Szí�nha� z”

2. Az Alapí�tó�  Okirat 1.2.1. póntja helye�be a kó�vetkezó�  rendelkeze�s le�p:
    „2400 Dunau� jva� rós, Bartó� k Be� la te�r 1.”

3. Az Alapí�tó�  Okirat 1.2.2. póntja helye�be a kó�vetkezó�  rendelkeze�s le�p:
„

telephely megneveze�se telephely cí�me

1 Pentele Klubha� z 2400 Dunau� jva� rós, Magyar u� t 25.

2 „B” e�pu� let 2400 Dunau� jva� rós, Bartó� k Be� la te�r 6.
„

4. Az Alapí�tó�  Okirat 3.1. póntban a „/felu� gyeleti szerve�nek” szó�vegre�sz elhagya� sra keru� l.

5.  Az Alapí�tó�  Okirat 3.1.1. póntja helye�be a kó�vetkezó�  rendelkeze�s le�p: 
     „3.1.1. megneveze�se: Dunau� jva� rós Megyei Jógu�  Va� rós O4 nkórma�nyzata Kó� zgyu� le�se”

6. Az alapí�tó�  ókirat 3. alcí�me a kó�vetkezó�  3.2. pónttal ege�szu� l ki:
„3.2. A kó� ltse�gvete�si szerv fenntartó� ja�nak

      3.2.1. megneveze�se: Dunau� jva� rós Megyei Jógu�  Va� rós O4 nkórma�nyzata
      3.2.2. sze�khelye: 2400 Dunau� jva� rós, Va� rósha� za te�r 1-2.”

7. Az Alapí�tó�  Okirat 4.1. póntja helye�be a kó�vetkezó�  rendelkeze�s le�p:
„4.1.A  kó� ltse�gvete�si  szerv  kó� zfeladata:  Az  eló� adó� -mu� ve�szeti  szervezetek  ta�mógata� sa� ró� l  e�s
saja� tós  fóglalkóztata� si  szaba� lyairó� l  szó� ló�  2008.  e�vi  XCIX.  tó� rve�ny  1.  §  alapja�n  biztósí�tja  a
mu� ve�szeti  alkóta� s  szabadsa�ga�nak  megvaló� sula� sa� t,  a�pólja  a  magyar  anyanyelvi  kultu� ra� t,
hózza� ja� rul  a  mu� ve�szeti  kifejeze�sek  sókszí�nu� se�ge�nek  biztósí�ta� sa�hóz,  ta�mógatja  az  eló� adó� -
mu� ve�szeti  ta� rsulati  e� rte�kteremtó�  munka� t,  eló� segí�ti  a  gyermek  e�s  ifju� sa� gi  kórószta� ly
hózza� fe� re�si  lehetó� se�geit  a  szí�nha� z-,  ta�nc-  e�s  zenemu� ve�szeti  alkóta� sók,  eló� ada� sók
megismere�se�hez, tóva�bba�  a minó� se�gi eló� adó� -mu� ve�szeti szólga� ltata� sók ira�nti ta� rsadalmi ige�ny
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eró� só� de�se� t. A muzea� lis inte�zme�nyekró� l, a nyilva�nós kó� nyvta� ri ella� ta� sró� l e�s a kó� zmu� veló� de�sró� l
szó� ló�  1997. e�vi  CXL.  tó� rve�ny 76.  § (3) bekezde�se alapja�n eló� segí�ti  a mu� veló� dó�  kó� zó� sse�gek
le� trejó� tte� t, ta�mógatja mu� kó� de�su� ket, segí�ti fejló� de�su� ket, a kó� zmu� veló� de�si teve�kenyse�gek e�s a
mu� veló� dó�  kó� zó� sse�gek sza�ma� ra helyszí�nt biztósí�t, fejleszti a kó� zó� sse�gi e�s ta� rsadalmi re�szve� telt,
biztósí�tja  a  hagyóma�nyós  kó� zó� sse�gi  kultura� lis  e� rte�kek  a� tó� ró� kí�te�se�nek,  valamint  az  amató� r
alkótó� - e�s eló� adó� -mu� ve�szeti teve�kenyse�g felte� teleit.”

8. Az Alapí�tó�  Okirat 5.1.  póntja�ban a „Dunau� jva� rós Megyei Jógu�  Va� rós Kó� zgyu� le�se” szó�vegre�sz
helye�be a „Dunau� jva� rós Megyei Jógu�  Va� rós O4 nkórma�nyzata Kó� zgyu� le�se” szó�vegre�sz le�p.

9. Az Alapí�tó�  Okirat 5.2. póntja helye�be a kó�vetkezó�  rendelkeze�s le�p:
„5.2 A kó� ltse�gvete�si szervne� l alkalmaza� sban a� lló�  szeme� lyek jógviszónya:

fóglalkóztata� si jógviszóny jógviszónyt szaba� lyózó�  jógszaba� ly

1 megbí�za� si jógviszóny a Pólga� ri Tó� rve�nykó� nyvró� l szó� ló�  2013. e�vi V. tó� rve�ny

2
munkaviszóny a munka tó� rve�nykó� nyve�ró� l szó� ló�  2012. e�vi I. tó� rve�ny e�s az 

eló� adó� -mu� ve�szeti szervezetek ta�mógata� sa� ró� l e�s saja� tós 
fóglalkóztata� si szaba� lyairó� l szó� ló�  2008. e�vi XCIX. tó� rve�ny

”
10. Az Alapí�tó�  Okirat 5.3. póntja elhagya� sra keru� l.

Jelen mó� dósí�tó�  ókiratót 2020. nóvember 1. napja� tó� l kell alkalmazni.

Kelt: Dunau� jva� rós, 2020. augusztus

P.H.

Pinte�r Tama� s
                pólga� rmester”

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert, hogy a módosító okiratot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot aláírja és egyúttal nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Fejér
Megyei  Igazgatóságához  –  az  1.  pontban  hozott  döntésről  a  jelen  határozat,  a  jelen
határozat  1.  számú mellékletét  képező módosító  okirat,  valamint  a  2.  számú mellékletét
képező  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okirat  megküldésével  –  a  törzskönyvi
nyilvántartáson történő átvezetés céljából.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
     a polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

                 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:   2020. augusztus 6. 

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  a  Bartók
Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza  igazgatóját,  hogy  az  1.  pontban  foglalt  döntésnek
megfelelően módosítsa az intézmény dokumentumait.
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Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
      a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója

Határidő: 2020. december 31.

4.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  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: 2020. augusztus 6.

Dunaújváros, 2020. augusztus 4. 
        

                               
Szántó Péter s.k.

oktatási, kulturális és társadalmi
kapcsolati bizottság elnöke

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

bizottság elnöke
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