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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

ALPOLGÁRMESTER 
 
Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága! 
 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2013. január 01-étől hatályos 74. § (4) 
bekezdése alapján az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását 
szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetése céljából  a 448/2012 (XI.08) számú 
határozatában döntött a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ létrehozásáról. 
 
Az államháztartásról szóló CXCV. törvény 10.§ (5) bekezdése szerint: 
„A költségvetési szerv feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját szervezeti és 
működési szabályzat állapítja meg. A szervezeti egységekre vonatkozó szabályokat a 
költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában vagy a szervezeti egységek 
ügyrendjében, a gazdálkodás részletes rendjét belső szabályzatban kell meghatározni.” 
 
A szervezeti és működési szabályzatról a 368/2011 ( XII.31.) Kormány rendelet  az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 13.§ (1) bekezdése az alábbiakat tartalmazza: 

„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 – ha azt az alapítás óta módosították, a hatályos, 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának – keltét, számát, az alapítás időpontját, 
c) az ellátandó, és a szakfeladat rend szerint szakfeladat számmal és megnevezéssel 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.” 
 
Fenti  jogszabályi előírásoknak eleget téve a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 
igazgatója elkészítette a szervezeti és működési szabályzatot. 
Kérem a Tisztelt Humán Ügyek Bizottságát a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 
Szervezeti és Működési Szabályzatának és mellékleteinek megtárgyalására és elfogadására.  
 
Budapest, 2013.január 24.    

 
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 melléklet I. pont o.) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján elfogadja a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ Szervezeti 
és Működési Szabályzatát és mellékleteit.  
Határid ő: 2013. január 30. 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
 

 


