
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

     Iktató szám: 205/2018 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. november 22. ülésére 

 

 
Tárgy:  Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei státuszbővítési 

kérelme 
 

Előterjesztő:    Kállay Gáborné alpolgármester  
 

Készítette:    Hantos-Jarábik Klára igazgató, FMK 
Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
Halmai András irodavezető-helyettes, Humánszolgáltatási Iroda 

     

Előzetesen tárgyalja:  Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2018. november 
21. 

 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 
 

A döntéshez egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

                                                                                              



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei (a továbbiakban: FMK) igazgatója, 

Hantos-Jarábik Klára 2018. november 15. napján jelen előterjesztés mellékletében található 

kérelemmel fordult Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatához. 

 

Igazgató Asszony levelében leírja, hogy az FMK zavartalan működése érdekében 

létszámbővítésre van szükség az általa vezetett intézményben.  

 

Igazgató Asszony tájékoztatása szerint a létszámbővítést többek között a növekvő 

rendezvényszám, a tervezett új ifjúsági programok, valamint a pályázatokkal kapcsolatos 

adminisztráció és utánkövetés indokolja. 

 

A létszámbővítés során 2 fő művelődésszervező státusz kerülne az FMK-hoz az alábbiak 

szerint: 

 

Státusz Megnevezés Tervezett feladat 

1 művelődésszervező 

pályázatírás; 

nagyrendezvények 

szervezése 

1 művelődésszervező 
József Attila Emlékhely 

szakmai vezetése 

 

Tekintettel arra, hogy a két fenti státusz 2019. január 01. napjával kerülne az FMK-hoz a 

2018. évi költségvetést nem érinti. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 

létszámbővítés fenntartói engedélyezése esetén a 2019. évi költségvetés tervezése során az 

intézmény költségvetésében a forrást biztosítani szükséges. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Budapest, 2018. november 16. 

 

 Kállay Gáborné s.k. 

 alpolgármester 

 

Melléklet: Hantos -Jarábik Klára kérelme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1.) úgy dönt, hogy 2019. január 1. napjától a Ferencvárosi Művelődési Központ és 

Intézményei engedélyezett létszámát 2 fő művelődésszervező státusszal megemeli, így 

2019. január 1. napjától az intézmény engedélyezett létszámát 25 főben állapítja meg. 

 

Határidő: 2018. november 22. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

2.) felkéri a polgármestert, hogy az engedélyezett létszámemelés pénzügyi fedezetének 2019. 

évi költségvetésbe történő beépítésről gondoskodjon. 

 

Határidő: a 2019. évi költségvetés elfogadása 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

3.) felkéri az érintett intézményvezetőt, hogy az engedélyezett létszámemeléssel 

összefüggésben az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának 

előkészítéséről és jóváhagyatásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: 2019. január 31. 

Felelős: Hantos-Jarábik Klára igazgató 


