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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 Iktatószám: 29296-7/2020.
Osztály
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:

1

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 dosító okirat
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 Alapító Okirat 1.1.2. pontja helyébe a kö vetkező rendelkezés lép:
„1.1.2. rö vidített neve: Bartó k Színhá z”
2. Az Alapító Okirat 1.2.1. pontja helyébe a kö vetkező rendelkezés lép:
„2400 Dunaú jváros, Bartó k Béla tér 1.”
3. Az Alapító Okirat 1.2.2. pontja helyébe a kö vetkező rendelkezés lép:
„
telephely megnevezése

telephely címe

1

Pentele Klubhá z

2400 Dunaú jvá ros, Magyar ú t 25.
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„B” épü let

2400 Dunaú jvá ros, Bartó k Béla tér 6.

„
4. Az Alapító Okirat 3.1. pontban a „/felü gyeleti szervének” szö vegrész elhagyá sra kerü l.
5. Az Alapító Okirat 3.1.1. pontja helyébe a kö vetkező rendelkezés lép:
„3.1.1. megnevezése: Dunaú jvá ros Megyei Jogú Város Ö nkormá nyzata Kö zgyű lése”
6. Az alapító okirat 3. alcíme a kö vetkező 3.2. ponttal egészü l ki:
„3.2. A kö ltségvetési szerv fenntartó já nak
3.2.1. megnevezése: Dunaú jvá ros Megyei Jogú Vá ros Ö nkormá nyzata
3.2.2. székhelye: 2400 Dunaú jvá ros, Vá roshá za tér 1-2.”
7. Az Alapító Okirat 4.1. pontja helyébe a kö vetkező rendelkezés lép:
„4.1.A kö ltségvetési szerv kö zfeladata: Az elő adó -mű vészeti szervezetek tá mogatá sá ró l és
sajá tos foglalkoztatá si szabá lyairó l szó ló 2008. évi XCIX. tö rvény 1. § alapjá n biztosítja a
mű vészeti alkotá s szabadsá gá nak megvaló sulá sá t, ápolja a magyar anyanyelvi kultú rá t,
hozzá já rul a mű vészeti kifejezések sokszínű ségének biztosítá sá hoz, támogatja az elő adó mű vészeti tá rsulati értékteremtő munká t, elő segíti a gyermek és ifjú sá gi korosztá ly
hozzá férési lehető ségeit a színhá z-, tá nc- és zenemű vészeti alkotá sok, elő adá sok
megismeréséhez, tová bbá a minő ségi elő adó -mű vészeti szolgá ltatá sok irá nti tá rsadalmi igény
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erő sö dését. A muzeális intézményekrő l, a nyilvá nos kö nyvtá ri ellá tá sró l és a kö zmű velő désrő l
szó ló 1997. évi CXL. tö rvény 76. § (3) bekezdése alapjá n elő segíti a mű velő dő kö zö sségek
létrejö ttét, támogatja mű kö désü ket, segíti fejlő désü ket, a kö zmű velő dési tevékenységek és a
mű velő dő kö zö sségek szá má ra helyszínt biztosít, fejleszti a kö zö sségi és tá rsadalmi részvételt,
biztosítja a hagyomá nyos kö zö sségi kulturá lis értékek á tö rö kítésének, valamint az amatő r
alkotó - és elő adó -mű vészeti tevékenység feltételeit.”
8. Az Alapító Okirat 5.1. pontjá ban a „Dunaú jvá ros Megyei Jogú Vá ros Kö zgyű lése” szö vegrész
helyébe a „Dunaú jvá ros Megyei Jogú Vá ros Ö nkormá nyzata Kö zgyű lése” szö vegrész lép.
9. Az Alapító Okirat 5.2. pontja helyébe a kö vetkező rendelkezés lép:
„5.2 A kö ltségvetési szervnél alkalmazá sban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatá si jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabá ly
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megbízá si jogviszony

a Polgá ri Tö rvénykö nyvrő l szó ló 2013. évi V. tö rvény

munkaviszony

a munka tö rvénykö nyvérő l szó ló 2012. évi I. tö rvény és az
elő adó -mű vészeti szervezetek tá mogatá sá ró l és sajá tos
foglalkoztatá si szabá lyairó l szó ló 2008. évi XCIX. tö rvény
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”
10. Az Alapító Okirat 5.3. pontja elhagyá sra kerü l.
Jelen mó dosító okiratot 2020. november 1. napjá tó l kell alkalmazni.
Kelt: Dunaú jvá ros, 2020. augusztus
P.H.
Pintér Tamá s
polgá 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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