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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

 

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 Humán Ügyek Bizottsága! 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § (1) 
bekezdése a) pontja alapján az irányító szerv  hatásköre „a költségvetési szerv alapító 
okiratának kiadása, szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása, átalakítása és 
megszüntetése. 
 
A szervezeti és működési szabályzat az Áht. 10. § (5) bekezdése értelmében a költségvetési 
szerv feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját állapítja meg. A szervezeti és 
működési szabályzatnak az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése szerint minimálisan az alábbiakat kell 
tartalmaznia: 
 
a) a költségvetési szerv alapításáról szóló jogszabály teljes megjelölését, ha a 

költségvetési szerv alapításáról jogszabály rendelkezett, 
b) a költségvetési szerv alapító okiratának - ha azt az alapítás óta módosították, a 

hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának - keltét, számát, az alapítás 
időpontját, 

c) az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek, 
rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek, valamint az alaptevékenységet 
szabályozó jogszabályok 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, engedélyezett létszámát, 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, az ezekhez 
kapcsolódó felelősségi szabályokat, 

h) jogszabályban meghatározott kivétellel a munkáltatói jogok gyakorlásának - ideértve 
az átruházott munkáltatói jogokat is - rendjét, és 

i) az irányító szerv által a 10. § (1)-(3) bekezdése szerint a költségvetési szervhez rendelt 
más költségvetési szervek felsorolását. 

 
A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ (a továbbiakban: Intézmény) 2014. május 
26. napján jelezte igényét arra vonatkozóan, hogy szervezeti és működési szabályzata (a 
továbbiakban: SZMSZ) módosításra kerüljön. 
 
Intézményvezető asszony az alábbiak szerint foglalta össze az SZMSZ-en átvezetendő 
módosításokat: 
 

- az Intézmény tevékenységei kormányzati funkciók, valamint TEÁOR ’08 szerinti 
bontásban kerültek megnevezésre, 



- az Intézmény telephelyei közé bekerült a Vendel utca 10. (sportcsarnok), 
- az intézményi gyakorlatnak megfelelően, ahhoz igazítva átalakításra került az 

Intézmény szervezeti felépítése, 
- bekerült a munkakörök közé a rendszergazda, az anyagbeszerző, valamint az 

uszodagépész. 
  
Az intézmény SZMSZ-ében egyéb érdemi módosítás nem történt. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelete 1. számú 
mellékletének I. o) bekezdése értelmében a Bizottság dönt a szakterületén működő 
költségvetési szervek SZMSZ-ének elfogadásáról. 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok 
elfogadására. 
 

Melléklet: 
 

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 
 

Budapest, 2014. május 28. 
 
 
 
 

 Formanek Gyula s.k. 
 alpolgármester 



Határozati javaslat 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága úgy 
dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testületének 28/2011. (X.11.) számú rendelete 1. számú mellékletének I. o) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján elfogadja a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ Sz-
…/2014. számú előterjesztés mellékletét képező módosított Szervezeti és Működési 
Szabályzatát és mellékleteit.  

 
Határid ő: 2014. június 04. 
Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 
 


