
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. szeptember 17.

Javaslat  a  József  Attila  Könyvtár  Dunaújváros  új  szervezeti  és  működési
szabályzata jóváhagyására

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

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
Bokor Zsuzsanna intézményigazgatási vezető ügyintéző

Meghívott: Tóth Éva, a JAK igazgatója

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2020. 09.08.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 09.08.
A     napirendi     pont     rövid     tartalma:   A  kulturális  intézményekben  foglalkoztatottak
közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények
módosításáról szóló 2020. XXXII. törvény alapján a közgyűjtemények – könyvtár, múzeum
- alapító okiratát módosítani kellett. Az intézmény SZMSZ-én is át kell vezetni az alapító
okirat módosításait, valamint a belső ellenőrzés észrevételeit. 

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

Iktatószám: 40392-2/2020.

Ügyintéző neve: Bokor Zsuzsanna sk. Ügyintéző telefonszáma: 25/544-151
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Molnár-Osztrocska Diána sk.

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 sk.
Leadás dátuma: 2020. szeptember 4.                   Ellenőrzés dátuma:2020.szeptember 4.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:

JAVASLAT
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 a József Attila Könyvtár Dunaújváros új szervezeti és működési szabályzata jóváhagyására

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyar Közlöny 125. számában kihirdetésre került a kulturális intézményekben foglalkoztatottak
közalkalmazotti  jogviszonyának  átalakulásáról,  valamint  egyes  kulturális  tárgyú  törvények
módosításáról szóló 2020.évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Törvény) Ennek értelmében a József
Attila Könyvtár alapító okiratát július 1-jei hatállyal módosítani kellett, hiszen ettől az időponttól csak
Munka Törvénykönyve alapján lehet új dolgozót alkalmazni,  és a könyvtár alapító okirata ezt a
lehetőséget nem tartalmazta. (November 1-jei hatállyal a közalkalmazotti foglalkoztatás megszűnik
az intézményben, ezt az alapító okirat következő módosítása tartalmazza).

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Törvény rendelkezései alapján a 277/2020(VII.16.)
határozatával módosította a József Attila Könyvtár alapító okiratát, július 1-jei hatállyal. (1. számú
melléklet) 

A határozat értelmében az alapító okirat módosításai miatt az intézmény szervezeti és működési
szabályzatát is módosítani kell, ezt a könyvtár igazgatója augusztus 31-éig benyújtotta.
További módosítás volt szükséges a belső ellenőr észrevételei alapján az iratkezelés szabályozása
érdekében. Az intézmény korábbi szervezeti és működési szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) a
Közgyűlés a 437/2017. (VI.15.) határozatával hagyta jóvá. 

Az  intézmény  igazgatója  csatolt  levelében  bemutatta  a  dokumentum  változásait.  (2.  számú
melléklet)

Az új SZMSZ a jelen közgyűlési határozat-tervezet melléklete. 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13.§
szabályozza, hogy mit kell tartalmaznia az intézményi SZMSZ-nek:

„13. § (1) A költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzata tartalmazza
a) a költségvetési szerv alapításáról szóló jogszabály teljes megjelölését, ha a költségvetési szerv
alapításáról jogszabály rendelkezett,
b) a költségvetési szerv alapító okiratának keltét, számát, az alapítás időpontját,
c)  az  ellátandó,  és  a  kormányzati  funkció  szerint  besorolt  alaptevékenységek,  rendszeresen
ellátott vállalkozási tevékenységek megjelölését,
d) azon gazdálkodó szervezetek részletes felsorolását, amelyek tekintetében a költségvetési szerv
alapítói, tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat gyakorol,
e) a szervezeti felépítést és a működés rendjét, a szervezeti egységek - ezen belül a gazdasági
szervezet - megnevezését, feladatait, a költségvetési szerv szervezeti ábráját,
f)  azon  ügyköröket,  amelyek  során  a  szervezeti  egységek  vezetői  a  költségvetési  szerv
képviselőjeként járhatnak el,
g)  a  szervezeti  és  működési  szabályzatban  nevesített  munkakörökhöz  tartozó  feladat-  és
hatásköröket,  a  hatáskörök  gyakorlásának  módját,  a  helyettesítés  rendjét  (ideértve  -  a
költségvetési  szerv  vezetőjének  és  gazdasági  vezetőjének  akadályoztatása  esetén  vagy  ha  a
tisztség ideiglenesen nincs betöltve - az általános helyettesítés rendjét), az ezekhez kapcsolódó
felelősségi szabályokat,
h)  jogszabályban  meghatározott  kivétellel  a  munkáltatói  jogok  gyakorlásának  -  ideértve  az
átruházott munkáltatói jogokat is - rendjét, és
i) azoknak a költségvetési szerveknek a felsorolását, amelyek tekintetében a költségvetési szerv
az Áht. 10. § (4a) és (4b) bekezdése alapján a 9. § (1) bekezdése szerinti feladatokat ellátja.”
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Az  SZMSZ  1-5.  mellékleteinek  tartalma  nem  változik.   (pl.  könyvtárhasználati  és  gyűjtőköri
szabályzatok.)

Az előterjesztést az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság a szeptember 8-ai ülésén
tárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolta a közgyűlésnek, az ügyrendi, igazgatási
és jogi bizottság a szeptember 9-ei ülésén 4 igen, egyhangú szavazattal közgyűlési tárgyalásra
alkalmasnak találta az anyagot.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
…  /2020. (IX.17.) határozata   

a József Attila Könyvtár Dunaújváros szervezeti és működési szabályzata jóváhagyásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  Közgyűlése  2020.  szeptember  18-ai  hatállyal
jóváhagyja  a  József  Attila  Könyvtár határozat  mellékleteként  csatolt  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatát, egyidejűleg  hatályon  kívül  helyezi  a  József  Attila  Könyvtár  437/2017.(VI.15.)
határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Felelős:       -  a határozat közléséért:
a  polgármester

             -   a határozat közlésében való közreműködésért:
           a humán szolgáltatási osztály vezetője

 Határidő:   2020. szeptember 30.

Dunaújváros, 2020. szeptember 17.

                                         
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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