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Tisztelt Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság!
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.)
önkormányzati rendelet 3. számú melléklete (A Képiselő-testület által a bizottságokra
átruházott – nem hatósági- hatáskörök jegyzéke) 6. pont 6.9. alpontja szerint:
„6. Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság hatáskörei:
(…)
6.9. Jóváhagyja a közművelődési intézmény szervezeti és működési szabályzatát.”
A Képviselő-testület 28/2015. (II.13.), 108/2015 (III. 17.), 109/2015 (III.17.) valamint a
110/2015 (III.17.) határozatai alapján indokolttá vált a Táncsics Mihály Művelődési Ház
Szervezeti és Működési Szabályzatának és egyes mellékleteinek módosítása.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Táncsics
Mihály Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról szóló 21/2015.
(I.20.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) a
következők szerint kerül módosításra:
1.

Az SZMSZ II. 3 pontja az alábbi - harmadik- bekezdéssel egészül ki:

„Molnárszigeti Ifjúsági Tábor
Hrsz.: 186681/3; 186681/4
Alapterület: 2 hektár 8218 m2”
2.

Az SZMSZ III.1 pontja a következővel egészül ki:

„A Molnárszigeti Ifjúsági Tábor működtetésével hozzájárul a település gazdasági
potenciájának erősítéséhez, a térség természeti adottságain alapuló turizmus fejlesztéséhez, a
természeti és épített környezet védelmének, állapotának megóvásához, valamint kihelyezett
tanórák megtartásához-, több generáció számára mozgási és szórakozási lehetőséget biztosít.
Helyet ad és szakmai segítséget nyújt többgenerációs családi hétvégi programok,
környezetvédelmet elősegítő nyílt napok és tájékoztatók szervezéséhez.”
3.

Az SZMSZ III.3. pontja az alábbi kormányzati funkciókkal egészül ki1:

„081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatásai
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás”
4.

Az SZMSZ V. pontja az alábbi 9. ponttal egészül ki:

„9 Épület gondnok.
a) gondoskodik a Molnárszigeti Tündérkert folyamatos műszaki ellenőrzéséről
b) tájékoztatja a Gondnokot amennyiben a karbantartásra, illetve anyagbeszerzésre van
szükség
c) részt vesz a rendezvények igényeinek megfelelően azok lebonyolításában
d) részt vesz a selejtezésben, leltározásban”
1

Hatályba lépésének dátuma a Magyar Államkincstár által elfogadott – 108/2015. (III. 17.) számú
Önkormányzati határozattal módosított –Alapító Okirat törzskönyvi bejegyzésének napja.

5.
Az SZMSZ 1. számú melléklete helyébe jelen előterjesztés 1. számú melléklete (mely
elfogadása esetén a vonatkozó határozat 1. sz. melléklete lesz) lép.
Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe jelen előterjesztés 2. számú melléklete (mely
elfogadása esetén a vonatkozó határozat 2. melléklete lesz) lép.
6.

7.

Az SZMSZ VII pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az SZMSZ módosítás jóváhagyására a Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Oktatási,
Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság jogosult.
Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ ……/2015 (IV.07.) Oktatási
Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság határozata alapján 2015. április 07-ével lép
hatályba.”
Kérem a Tisztelt Bizottságtól a Szervezeti és Működési Szabályzat fent leírtak szerinti
módosítására vonatkozó döntés meghozatalát.
Határozati javaslatok:
1.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Oktatási, Közművelődési,
Ifjúsági és Sport Bizottság ….2015.(IV.7.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési
Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
A Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság úgy dönt, hogy
I. elfogadja a Táncsics Mihály Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítását, az 1-6. pontok vonatkozásában 2015. április 7. napjával történő hatályba
lépéssel, az alábbiak szerint:
1.
Az SZMSZ II. 3 pontja az alábbi - harmadik- bekezdéssel egészül ki:
„Molnárszigeti Ifjúsági Tábor
Hrsz.: 186681/3; 186681/4
Alapterület: 2 hektár 8218 m2”
2.
Az SZMSZ III.1 pontja a következővel egészül ki:
„A Molnárszigeti Ifjúsági Tábor működtetésével hozzájárul a település gazdasági
potenciájának erősítéséhez, a térség természeti adottságain alapuló turizmus fejlesztéséhez, a
természeti és épített környezet védelmének, állapotának megóvásához, valamint kihelyezett
tanórák megtartásához-, több generáció számára mozgási és szórakozási lehetőséget biztosít.
Helyet ad és szakmai segítséget nyújt többgenerációs családi hétvégi programok,
környezetvédelmet elősegítő nyílt napok és tájékoztatók szervezéséhez.”
3.
Az SZMSZ V. pontja az alábbi 9. ponttal egészül ki:
„9 Épület gondnok.
a)
gondoskodik a Molnárszigeti Tündérkert folyamatos műszaki ellenőrzéséről
b)
tájékoztatja a Gondnokot amennyiben a karbantartásra, illetve anyagbeszerzésre van
szükség
c)
részt vesz a rendezvények igényeinek megfelelően azok lebonyolításában
d)
részt vesz a selejtezésben, leltározásban”

4.

Az SZMSZ 1. számú melléklete helyébe jelen határozat 1. számú melléklete lép.

5.

Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe jelen határozat 2. számú melléklete lép.

6.

Az SZMSZ VII pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az SZMSZ módosítás jóváhagyására a Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Oktatási,
Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság jogosult.
Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ ……/2015 (IV.07.) Oktatási
Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság határozata alapján – az SZMSZ III.3. pontjának
módosítása kivételével - 2015. április 07.-ével lép hatályba. Az SZMSZ III.3 pontja hatályba
lépésének dátuma a Magyar Államkincstár által elfogadott – 108/2015. (III. 17.)
Önkormányzati határozattal módosított – Alapító okirat törzskönyvi bejegyzésének napja”
II. elfogadja a Táncsics Mihály Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzata III.3.
pontjának módosítását az alábbiak szerint azzal, hogy annak hatálybalépésének napja a
108/2015. (III. 17.) Önkormányzati határozattal módosított – Alapító okirat Magyar
Államkincstárnál történő törzskönyvi bejegyzésének dátuma.
Az SZMSZ III.3. pontja az alábbi kormányzati funkciókkal egészül ki :
„081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatásai
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás”
III. felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának
jóváhagyásáról értesítse az intézmény vezetőjét.
Az előterjesztést a Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság átruházott
hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati javaslat elfogadása egyszerű
szótöbbséget igényel.
Budapest, 2015. március 30.

Dorner Klára
intézményvezető-helyettes
előterjesztés készítője

Geiger Tamás
intézményvezető
előterjesztő

1.

számú melléklet

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS
IGAZGATÓ

IGAZGATÓ – HELYETTES
(gazdasági szakalkalmazott)

GONDNOK

TITKÁRSÁG
(adminisztráció)

KARBANTARTÓ ÉPÜLET GONDNOK

Jelmagyarázat:
munkáltatói jogkör, közvetlen irányítási jog
utasítási jog

KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER

INFORMÁCIÓSOK

TAKARÍTÓK

2.

számú melléklet

Szervezet felépítés

Munkakör
Igazgató (közművelődési szakember)
Igazgató-helyettes: (gazdasági szakalkalmazott)
Közművelődési szakember
Titkárság (adminisztráció)
Gondnok.
Épület gondnok
Karbantartó
Információs alkalmazott:
Kisegítő alkalmazott (takarító):

Státusz
(teljes állás)
1
1
3
1
1
1
1
2
3

