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  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 

A döntéshez egyszerű   

  minősített X 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! 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 8/2017. (II.21.) számú, az 

önkormányzat közművelődési feladatairól szóló rendeletének 5.§-a rögzíti, hogy a rendelet 4. §-

ában felsorolt, az önkormányzat által vállalt, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában 

meghatározott közművelődési feladatainak ellátása érdekében közművelődési intézményt 

működtet: a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményeit (továbbiakban: FMK), mely 

tagintézményeinek jellegéből adódóan összetett intézmény, így több ágazati törvény szabályozza 

működését.  

 

Az egyes tagintézmények működését alapul véve a Pinceszínház több tekintetben is különbözik a 

többi tagintézménytől. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 

Képviselő-testülete által 2017. február 16. napján elfogadott Kulturális koncepció (továbbiakban: 

Koncepció) 2.2.1.6. pontja a Pinceszínház bemutatásánál is egyértelműen utal rá, hogy a 

„művelődési házi és a színházi szemlélet más megközelítést igényel, s a két megközelítés közti 

átjárás problematikus”. 3.1.1.4. pontjában pedig javasolja a tagintézmény különválását, hiszen 

így nagyobb eséllyel indulna a színház az állami normatívát biztosító kiemelt státusz 

megszerzéséért. Ahogyan azt a Képviselő-testület március 23-ai ülésén jeleztem, a Pinceszínház 

eseti támogatott kategóriából normatív támogatású kategóriába kerülése az Önkormányzat 

számára jelentős költségmegtakarítást jelentene (évente 20 millió forint körüli összeget). 
 

További meghatározó probléma, hogy a Pinceszínház előadó-művészeti tevékenységet folytató 

intézmény, amely egy közművelődési intézmény alárendeltségében működik.  

A feladatok célszerűbb elosztása, az intézményi költségvetés átláthatósága és a felelősségi 

jogkörök pontosabb elhatárolása miatt az FMK átszervezése indokolt. 

Fentiek alapján javasolt az FMK önkormányzati költségvetési szervből a Pinceszínház kiválása 

és önálló költségvetési szervként történő továbbműködése.   

 

Mindezekre tekintettel Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 76/2017. (III.23.) számú határozatában úgy döntött, hogy  

1./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Pinceszínház Ferencvárosi Művelődési Központ és 

Intézményeiből történő kiválásával összefüggő átszervezéséhez szükséges előkészítő 

munkálatokat lefolytassa.  

2./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1./ pontban megjelölt átszervezésről a kultúráért 

felelős miniszter véleményét előzetesen kikérje. 

3./ felkéri a Polgármestert, hogy a kultúráért felelős miniszter véleményének 

figyelembevételével az átszervezésre vonatkozó konkrét javaslatot terjessze a Képviselő-testület 

elé. 

 

A Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodája a fenti határozatban foglalt felhatalmazás 

alapján 2017. március 31. napján kelt levélben fordult az Emberi Erőforrások Minisztériumához 

(továbbiakban: EMMI) véleménykérés céljából, mely megkeresésre 2017. május 9. napján 

érkezett válasz. 



 

Az EMMI válaszlevelében megfogalmazta, hogy az átszervezéssel kapcsolatban nem emel 

kifogást, amennyiben a szervezeti változás nem érinti hátrányosan a közművelődési feladatok 

ellátásához rendelkezésre álló személyi, tárgyi, anyagi feltételeket.  

 

Továbbá felhívta a figyelmünket arra, hogy az FMK az előadó-művészeti szervezetek 

támogatásáról és sajátos foglakoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 

(továbbiakban: Emtv.) alapján nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezetként működött, a 

fenntartó az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. 

(XII.15.) Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 8. §-ában részletezett eljárás szerint e változást 

köteles bejelenteni az Emtv. 6. §-ában meghatározott előadó-művészeti szervezetek működésével 

összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatok ellátására kijelölt szerv, a Pest 

Megyei Kormányhivatal felé. 

 

A KR 2017. január 1-jével lépett hatályba, amely tartalmazza a nyilvántartásba vételi eljárásra 

vonatkozó előírásokat, a minősítéshez szükséges adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseket, a 

közszolgáltatási szerződésre és a fenntartói megállapodásra vonatkozó előírásokat, az előadó-

művészeti szervezetek pályázati támogatását, az előadó-művészeti szervezeteknek nyújtott 

támogatások pénzügyi, beszámolási, ellenőrzési szabályaira vonatkozó rendelkezéseket, 

valamint a záró rendelkezéseket. Tartalmazza továbbá a KR 1. sz. mellékleteként az előadó-

művészeti szervezetek nyilvántartásba vételéhez szükséges adatokat, a 3. sz. melléklet a 

minősítéshez szükséges adatokat, a 6. sz. melléklet pedig a központi költségvetésből folyósított 

támogatás mértékének megállapításához szükséges adatszolgáltatási előírásokat a színház, balett 

és táncegyüttes részére. 

 

A KR 8. § (1) bekezdése értelmében, ha a nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezet 

előadó-művészeti alaptevékenységét vagy annak egy részét - az érintett előadó-művészeti 

szervezetek fenntartói, ezek hiányában legfőbb szervének döntése alapján - a továbbiakban egy 

újonnan létrejött előadó-művészeti szervezet látja el - ideértve a korábban létező, de 

nyilvántartásban nem szereplő szervezetet is -, a feladatot átvevő előadó-művészeti szervezet 

fenntartójának, ennek hiányában képviselőjének az újonnan létrejött előadó-művészeti 

szervezet nyilvántartásba vétele iránti kérelmet kell benyújtania a változástól vagy annak 

ismertté válásától számított 15 napon belül. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) II. fejezete 

meghatározza a költségvetési szervek jogállását, az irányítás hatásköreit, valamint átszervezésük 

módját, formáját.   

Az Áht. vonatkozó rendelkezése értelmében a költségvetési szerv általános jogutódlással 
történő megszüntetése átalakítással történhet;  átalakítás az egyesítés, a szétválás, az 
alapító dönthet a költségvetési szerv különválás vagy kiválás útján történő több 
költségvetési szerv szétválásáról. Különválás esetén a különváló költségvetési szerv 

megszűnik, jogutódjai az átalakítással létrejövő költségvetési szervek. 
Kiválás esetén a kiválással érintett költségvetési szerv fennmarad, a kiválással 
érintett szervezeti egységből önálló költségvetési szerv jön létre. 
A kiválással érintett és továbbműködő költségvetési szerv esetében ez a változás az alapító 
okirat módosítását, míg a kiválással érintett szervezeti egység esetében új alapító okirat 
elkészítését igényli. 
 
Az alapító okirat tartalmát az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a határozza meg az alábbiak szerint: 

„(1) Az alapító okirat tartalmazza a költségvetési szerv 

a) megnevezését magyar nyelven, 

b) székhelyét, telephelyeit, 

c) alapításáról rendelkező jogszabály teljes megjelölését, ha az alapításról jogszabály 

rendelkezett, 

d) irányító szervének vagy felügyeleti szervének megnevezését, székhelyét, 



e) illetékességét, működési területét, 

f) közfeladatát, alaptevékenységét, ezek kormányzati funkció szerinti megjelölését és 

főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolását, 

g) vezetőjének megbízási rendjét, és 

h) alkalmazásában álló személyek jogviszonyának megjelölését. 

(2) Az alapító okirat - az (1) bekezdésben foglaltakon túl - az alábbiak fennállása esetén 

tartalmazza a költségvetési szerv 

a) megnevezését idegen nyelven és rövidített nevét, 

b) jogelődjének megnevezését, székhelyét, 

c) vállalkozási tevékenysége felső határát a módosított kiadási előirányzatok arányában, 

d) megszűnésének időpontját vagy pontos feltételét, ha a költségvetési szerv határozott időre 

vagy bizonyos feltétel bekövetkeztéig jön létre. 

(3) Ha az Áht. 9. § a) pontja szerinti hatáskörök gyakorlására jogosult és az irányító szerv 

személye nem azonos, az alapító okiratban mindkettőt meg kell jelölni. 

(4)Az alapító okirat módosítása esetén el kell készíteni és a módosító okirathoz csatolni az 

alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát is. Az alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát nem kell aláírni, azon a Kincstár 

igazolja, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt változata megfelel az alapító 

okirat módosítások szerinti tartalmának.” 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a  szerint az alapító okiratot, mint 

alapító, a képviselő-testület adja ki. 

 
A fentiekben jelzett indokok, valamint a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel az 

FMK-ból  kiválással létrehozható a Ferencvárosi Pinceszínház, oly módon, hogy a szervezeti 

változás nem érinti hátrányosan a közművelődési feladatok ellátásához rendelkezésre álló 

személyi, tárgyi, anyagi feltételeket. 

 
Az újonnan létrehozni kívánt Ferencvárosi Pinceszínház önálló jogi személy, előadó-

művészeti szervezet, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervként jöhet létre.  

Mivel az Intézmény a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási, 

továbbá a működtetéssel, üzemeltetéssel, a vagyon használatával, védelmével összefüggő 

feladatait a  Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ (FIÜK) költségvetési szerv útján 

tudja ellátni, ehhez a jövőben munkamegosztási megállapodás megkötésére lesz szükség.  

 
A Ferencvárosi Pinceszínház kiválás útján történő megalapítása során a Magyar 

Államkincstárnál a törzskönyvi nyilvántartásba vételi kezdeményezéssel párhuzamosan az 

intézmény létszámának és a feladatellátáshoz szükséges pénzügyi fedezetet is szükséges 

biztosítania az Önkormányzat költségvetésében. Mivel azonban a költségvetés soron következő 

módosítására ősszel kerül sor, a költségvetési rendelet módosításának elfogadásához igazodóan 

legkorábban 2017. november 01.  hatállyal  indokolt létrehozni az új intézményt. Az intézmény 

alapítási eljárás időtartama miatt is ezen időponttal történő alapítás indokolt. 

  
Az Áht. vonatkozó rendelkezései értelmében a költségvetési szerv a törzskönyvi nyilvántartásba 

való bejegyzéssel a bejegyzés napjával jön létre. Ugyanakkor a költségvetési szerv 

létrehozásáról, átalakulásáról, átalakításáról rendelkező alapító okirat későbbi időpontot, törvény 

vagy kormányrendelet más időpontot is megállapíthat a létrejövetel, átalakítás napjaként, ez 

esetben a Kincstár a költségvetési szervet ezen időponttal jegyzi be törzskönyvi nyilvántartásba. 

A fentiek okán a Ferencvárosi Pinceszínház alapításának időpontjaként 2017. november 01. 

napját javasolom megjelölni.   

 
Az új költségvetési szerv alapításának időpontjára, a szakmai munka folytonossága, a 

költségvetési szerv zavartalan működésének, a munkáltató vezetője által megteendő és 

lefolytatandó munkáltatói intézkedések, valamint a költségvetési szerv törzskönyvi 

nyilvántartásba vétele érdekében dönteni szükséges a vezető személyéről átmeneti határozott 

időtartamra, az eredményes pályázati eljárás során kiválasztott igazgató megbízásáig. 



 

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-ában foglalt 

rendelkezések tartalmazzák a közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján történő betöltésével 

összefüggő alapvető előírásokat, a Kjt. 20/B. §-ában foglalt rendelkezések pedig a magasabb 

vezetői, illetve a vezető beosztás ellátásra szóló megbízásra vonatkozó speciális rendelkezéseket. 

 

A Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen 

foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére 

vonatkozó 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet (R.) 5. §-a értelmében az előadó-művészeti 

intézményben a 3. melléklet 1.1.1.-1.1.9. pontjában felsorolt vezetők tekintetében a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) vezető állású munkavállalókra vonatkozó 

rendelkezései alkalmazásával munkaviszonyt kell létesíteni. 

A R. 3. melléklet 1.1.1.-1.1.9. pontja értelmében előadó-művészeti intézmény magasabb 

vezetőnek (vezető beosztásnak) minősül a főigazgató, főigazgató-helyettes, művészeti igazgató, 

igazgató főrendező, igazgató, igazgató karnagy, főzeneigazgató, főrendező. 

 

A munkáltató vezetője (igazgató) munkakörének betöltésére vonatkozó speciális rendelkezéseket 

az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 

2008. évi XCIX. törvény (Emtv.) 39-43. §-ában foglalt rendelkezések tartalmazzák. 

 

A vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések nem tartalmaznak tiltó rendelkezéseket a 

tekintetben, hogy új költségvetési szerv (új munkáltató) létrehozásakor a létrehozás 

folyamatának időszakára a munkáltatói jogkör gyakorlója pályázati eljárás lefolytatása nélkül 

adjon megbízást a vezetői feladatok ellátására a pályázati kiírást megelőzően. 

 

A vezető munkakörének ellátásával szakirányú felsőfokú végzettséggel és legalább ötéves 

szakmai gyakorlattal rendelkező személy bízható meg. E paragrafus tekintetében szakirányú 

végzettségének minősül a felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény 

alaptevékenységének megfelelő diplomával vagy oklevéllel, vagy jogász vagy közgazdász 

oklevéllel tanúsított végzettség. 

Szakmai gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet 

alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő. 

 

Soós Péter az FMK munkáltató vezetője által lefolytatott pályázati eljárást követően 2015. június 

01. napjától 2018. december 31. napja közötti határozott időtartamra művészeti vezető vezetői 

beosztás mellett megbízást kapott a Pinceszínház szakmai szervezeti egység vezetésére. 

 

Tekintettel arra, hogy a Pinceszínház szervezeti egység művészeti vezetője, Soós Péter az 

újonnan létrejövő költségvetési szerv vezető munkakörének ellátásához szükséges végzettséggel 

és szakmai gyakorlattal rendelkezik, javaslom a T. Képviselő testület részére, hogy a 

Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének ellátására kapjon határozott időtartamú 

2017. november 01. napjától 2018. június 30. napjáig tartó megbízást. Továbbá javaslom, hogy 

igazgatói munkakörre a Képviselő-testület írjon ki pályázatot a határozott időtartamú megbízás 

időtartamának figyelembe vételével. 

 

A fentebb említettek megvalósításához az alábbiakról dönteni szükséges: 

 

 Az FMK alapító okiratának módosítása, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt  

alapító okirat elfogadása  

 Ferencvárosi Pinceszínház alapító okiratának elfogadása 

 Az engedélyezett létszám és feladatokkal arányos pénzügyi fedezet biztosítása a Ferencvárosi 

Pinceszínház részére 

 

A Pinceszínház, mint az FMK egyik belső szervezeti egysége az FMK-ból kiválik, a kiválással 
érintett FMK fennmarad, és a kiváló Pinceszínházból önálló költségvetési szerv jön létre.  



Az újonnan létrejövő Pinceszínház költségvetési szerv az FMK fennmaradó költségvetési 
szerv általános jogutódja.  
 
A fenti körülményre figyelemmel a Pinceszínház 2017. november 1-jétől engedélyezett 
létszáma azonos kell legyen a Pinceszínháznak a kiválás előtt engedélyezett létszámával. 
A T. Képviselő-testület ezért a Ferencvárosi Pinceszínház létszámát 10 főben határozza meg.  

 

Az FMK és a Ferencvárosi Pinceszínház 2017. évi költségvetése a fentiek figyelembevételével 

került meghatározásra. 

 

A T. képviselő-testület döntése alapján elindulhat az engedélyezési eljárás 
 

1. a./ Magyar Államkincstári eljárás kezdeményezése a Ferencvárosi Művelődési Központ 

és Intézményei (jogelőd) vonatkozásában: Változásbejelentési kérelem (B202), módosító 

okirat, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, az átszervezésről, az 

okiratok elfogadásáról szóló Képviselő-testületi határozat kivonata, kultúráért felelős 

miniszter előzetes véleményéről szóló okirat Magyar Államkincstárhoz (továbbiakban: 

MÁK) benyújtásával. (A MÁK eljárásának végeredménye lehet a törzskönyvi 

nyilvántartásba vétel vagy hiánypótlás). 

 

b./ Magyar Államkincstári eljárás kezdeményezése a Ferencvárosi Művelődési Központ és 

Intézményei (jogelőd) intézményből kiváló új költségvetési szerv, a Ferencvárosi 

Pinceszínház vonatkozásában: Bejegyzési kérelem (B102), alapító okirat, az új szerv 

alapításáról és az alapító okirat elfogadásáról, valamint a vezető kinevezéséről szóló 

Képviselő-testületi határozat kivonatai, változásbejelentési kérelem (B205), a vezető 

kinevezéséről, megbízásáról szóló okirat MÁK-hoz benyújtásával. (A MÁK eljárásának 

végeredménye lehet a törzskönyvi nyilvántartásba vétel vagy hiánypótlás). 

 

A Ferencvárosi Pinceszínház Alapító Okiratát jelen előterjesztés 14. normatív határozati 

javaslata tartalmazza, az FMK alapító okiratának  módosítását  az előterjesztés 16. normatív 

határozati javaslata, míg a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot  az 

előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

Az Mötv. 42. § 7. pontja alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az 

intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése. Az Mötv. 50. § -a alapján a 42. § 7. 

pontjában foglalt ügyek eldöntéséhez minősített többség szükséges. 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelete 31. § (9) bekezdésének g) pontja 

értelmében a Képviselő-testület az önkormányzati fenntartású intézmények Alapító Okirata 

ügyében normatív határozattal dönt. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 

határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 

 

Mellékletek: 

 

1. számú: Emberi Erőforrások Minisztériumának válaszlevele 

2. számú: Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei Alapító Okirata a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

  

 

Budapest, 2017. június 23. 

 

Kállay Gáborné s.k. 

alpolgármester 



 

 

 

Határozati javaslatok 

 

 

1. Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

előadó-művészeti tevékenység ellátására – a Ferencvárosi Művelődési Központ és 

Intézményei átalakításával, kiválás útján - 2017. november 01-ei hatállyal megalapítja a 

Ferencvárosi Pinceszínházat. 

 

Határidő: 2017. november 01. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy Soós Péterrel – a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető 

állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezése alkalmazásával – 2017. november 01. 

napjától 2018. június 30. napjáig tartó határozott időtartamra munkaviszonyt létesít a 

Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakör ellátására, munkabérét bruttó ……,- Ft/hó 

összegben állapítja meg. 

 

Határidő: 2017. június 29. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

 

3. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete  

felkéri a Polgármestert, hogy a 2. pontban meghatározott igazgatói megbízással  

kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2017. október 20. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

 

 

4. Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Ferencvárosi Pinceszínház engedélyezett létszámát 2017. november 01-jétől 10 főben  

határozza meg. 

 

Határidő: 2017. november 01. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

5. Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Ferencvárosi Pinceszínház székhelyeként, az intézmény működtetési feladatainak 

maradéktalan ellátása érdekében az alábbi ingatlan használatának jogát biztosítja 

határozatlan időre: 

1096 Budapest, Török Pál u. 3. 

 

Határidő: 2017. november 01. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

6. Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a  

Ferencvárosi Pinceszínház mint önállóan működő költségvetési szerv a vonatkozó  

jogszabályok, valamint az alapító okiratban megfogalmazottak szerint, a módosított 

kiadási előirányzatok arányában maximum 20%-os mértékéig vállalkozási tevékenységet 

végezhet. 

 

Határidő: 2017. június 29. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 



 

 

 

7. Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Ferencvárosi Pinceszínház működésének biztosításához 2017. évre 3.186.000.- forint 

személyi és 17.652.000.-  forint dologi előirányzatot, 725.000.- forint munkáltatót terhelő 

járulékot összesen 21.563.000.- forint kiadási előirányzatot biztosít a  2985. Ferencvárosi 

Művelődési Központ terhére. 

 

Határidő: 2017. június 29. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

8. Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert, hogy a Ferencvárosi Pinceszínház részére – a törzskönyvi nyilvántartásba 

való bejegyzést követően - 2017. évre biztosított összeg átvezetéséről gondoskodjon a 

költségvetési rendelet soron következő módosításakor. 

 

Határidő: a költségvetési szerv nyilvántartásba vételét  követő költségvetés  módosítása 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

9. Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert, hogy a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei könyveiben 

szereplő, működtetéshez szükséges ingó eszközök 2017. november 01-vel történő 

kivezetésről és a Ferencvárosi Pinceszínháznak történő térítésmentes átadásáról 

gondoskodjon. 

 

Határidő: a költségvetési szerv nyilvántartásba vételét követő 15 nap 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

10. Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a  

Ferencvárosi Pinceszínház és a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 

igazgatóját, hogy a Ferencvárosi Pinceszínház költségvetési szerv létrehozásával és a 

Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei átszervezésével  kapcsolatos 

munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: a költségvetési szerv nyilvántartásba vételét követő 30. nap 

Felelős: a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatója és a Ferencvárosi Művelődési Központ 

és Intézményei igazgatója 

 

11. Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a Ferencvárosi Pinceszínház mint önállóan működő költségvetési szerv pénzügyi és 

számviteli tevékenységének ellátásával a Ferencvárosi Intézmény Üzemletetési 

Központot (FIÜK) bízza meg. 

 

Határidő: 2017. június 29. 

Felelős: Czakóné Dobó Krisztina, FIÜK igazgatója 

 

12. Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete  

felkéri a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatóját, hogy a jogszabályok által előírt 

szabályzatok kidolgozásáról, a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központtal (FIÜK) 

történő munkamegosztási megállapodás, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat 

előkészítéséről  és a Képviselő-testület elé jóváhagyásra történő terjesztéséről 

gondoskodjon. 

 

Határidő: 2017. november 30. 

Felelős: a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatója 



 
13. Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatóját, hogy a 

létszámváltoztatással összefüggésben az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosításának Képviselő-testület elé jóváhagyásra történő terjesztéséről gondoskodjon. 

Határidő: 2017. november 30. 

Felelős: Hantos -Jarábik Klára, a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 

igazgatója 

 
                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Normatív határozati javaslat (14.) 

a Ferencvárosi Pinceszínház alapításáról 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

FERENCVÁROSI PINCESZÍNHÁZ 

 

Budapest  Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8/A §-a, továbbá a …../2017. (….) számú képviselő-testületi határozat tartalmi 

követelményeinek megfelelően az újonnan létrehozásra kerülő Ferencvárosi Pinceszínházra 

vonatkozó alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg. 

 
 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése,  székhelye, telephelyei 

 

1.1 A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése:  

Ferencvárosi Pinceszínház 

1.1.2. rövidített neve:  

Pinceszínház 

 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye:  1096 Budapest, Török Pál u. 3. 

1.2.2. telephelye(i): …………………………………… 

 

 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 

2017. november  hó 01 nap 

 

2.2. A költségvetési szerv jogelődjének neve:  

Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 

 

 székhelye:  1096 Budapest, Haller u. 27. 

 

2.3. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.3.1. megnevezése: 

Budapest  Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

 

2.3.2. székhelye: 

1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 

3.1 A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

 3.1.1. megnevezése: 

Budapest  Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-

testülete 

 

3.1.2. székhelye: 

  1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

 

 



 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

 

 Előadó-művészeti tevékenység folytatása – az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról 

és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény alapján. 

 

4.2. A költségvetési szerv fő tevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 

szakágazat száma szakágazat megnevezése 

900100 előadó-művészet 

 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

Magas művészeti színvonalú színpadi alkotások létrehozása: klasszikus és kortárs magyar, 

valamint külföldi drámák, színművek, vígjátékok bemutatása. Új művek létrehozásának 

ösztönzése, élő kapcsolat fenntartása az alkotóművészekkel, és a közönség széles rétegeivel. 

Gyermek és ifjúsági darabok bemutatásával a színházművészet hagyományainak átörökítése, s 

ezáltal az ifjúság művészeti nevelése. Ezen alaptevékenységének gyakorlása révén pedig ápolja 

és fejleszti – tágabb értelemben – a társadalom, - szűkebb értelemben – Budapest, a IX. kerület, 

Ferencváros közösségének kulturális szellemi állapotát, az anyanyelvi kultúrát, a társadalmi 

önismeretet és szolidaritást, ezzel elősegítve a magyar kulturális emlékezet fenntartását. 

Tevékenységével alkotó módon részt vesz a kerület kulturális életében. 

 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 

 

kormányzati  

funkciószám 
kormányzati funkció megnevezése 

1. 082020 Színházak tevékenysége 

2. 
082092 

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális 

értékek gondozása 

3.  
016080 

 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények  

 

   

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  

Budapest  Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területe 

 
4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa:  

 A módosított kiadási előirányzatok  20 %-a 

 

4.7. A költségvetési szerv alaptevékenysége a jogelőd költségvetési szervben működött 

Pinceszínház működtetése, amelyet a költségvetési szerv az irányító szerv határozata alapján 

teljes körűen átvesz a jogelőd költségvetési szervezettől. 

 

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

 

 5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

 

A költségvetési szerv élén igazgató áll, akivel a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és 

sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (1) bekezdésében foglalt 



rendelkezés szerint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető állású 

munkavállalókra vonatkozó rendelkezése alapján létesít munkaviszonyt, illetve szünteti meg azt, 

valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat az egyéb munkáltatói jogok kivételével. 

 

Az egyéb munkáltatói jogokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 

polgármestere gyakorolja. 

 

A munkaviszony legfeljebb 5 éves határozott időtartamú. 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 

 

foglalkoztatási 

jogviszony 
jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1. 
közalkalmazotti 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2.  munkaviszony A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3.  

megbízási 

jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 

 

5.3. A költségvetési szerv felépítése és működése: A költségvetési szerv szervezeti felépítését és 

működésének előírásait az irányító szerv által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat 

tartalmazza. 

 

6. Záró rendelkezés 

 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

 

Budapest, 2017. ……. hó ….. nap  

 

P. H. 

 

 …………………………………………………

 dr. Bácskai János  

 polgármester   

 

 

 

15. Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert az Alapító Okirat aláírására, valamint hogy gondoskodjon a Magyar Államkincstár 

törzskönyvi nyilvántartásában történő bejegyeztetéséről. 

 

Határidő: 8 nap  

Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 

 



Normatív határozati javaslat (16.) 

a  Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei alapító okiratának módosításáról szóló 

határozat visszavonásáról 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a 218/2015. (V.21.) számú normatív határozatot visszavonja. 

 

Határidő:  2017. június 29. 

Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 

 

 

Normatív határozati javaslat (17.) 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő 

Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei Alapító Okiratának módosításáról 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 

jogkörében a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei Alapító Okiratát az alábbiak 

szerint módosítja, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratot elfogadja: 
 

Okirat száma: E/509075/2015/1./H  

 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 

A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei – a Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. május 21-én kiadott alapító 

okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 8/A. § -a alapján – a 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete …../2017. 

(……) számú határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 

 

1. Az alapító okirat 1.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„1.2.2. telephelyei: 

 

 Telephely megnevezése Telephely címe 

1. Dési Huber István Művelődési Ház 1098 Budapest, Toronyház u. 17/b. 

2. Ferencvárosi Helytörténeti 

Gyűjtemény 

1092 Budapest, Ráday u. 18. 

3. Ferencvárosi Pincegaléria 1095 Budapest, Mester u. 5. 

4. József Attila Emlékhely 1095 Budapest, Gát u. 5. 

5. József Attila lakótelepi Közösségi Ház 1098 Budapest, Toronyház u. 3/b. 

 

  

2. Az alapító okirat egy új 2.3. ponttal egészül ki: 

 

„2.3. Az alapító okirat módosításának oka: 

A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei egyik szervezeti egysége, a 

Pinceszínház kiválik a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményeiből, és új 

költségvetési szervvé alakul. A színházak tevékenysége közfeladatot a Ferencvárosi 

Pinceszínház mint új költségvetési szerv látja el. 

Az új költségvetési szerv közfeladata:  Előadó-művészeti tevékenység folytatása –  

az   előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól  

szóló 2008. évi XCIX. törvény alapján.  



2017. október 31. az utolsó nap, amelyre kiterjedően a Ferencvárosi Művelődési 

Központ és Intézményei mint költségvetési szerv a Pinceszínház szervezeti egysége 

tekintetében kötelezettséget vállalhat.” 

 

3. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti megjelölése: 

kormányzati 

funkciószám
kormányzati funkció megnevezése

1. 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

2. 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)

3. 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység

4. 082062
Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs 

tevékenység

5. 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

6. 082064
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati 

tevékenység

7. 082091
Közművelődés - közösség és társadalmi részvétel 

fejlesztése

8. 082092
Közművelődés - hagyományos közösségi 

kulturális értékek gondozása

9. 082093
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, 

amatőr művészetek  
10. 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

11. 083010 Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása

12. 083020 Könyvkiadás

13. 083030 Egyéb kiadói tevékenység

14. 083050 Televízó-műsor szolgáltatása és támogatása

15. 084070
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, 

szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése

16. 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés

17. 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

18. 102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok

19. 104060
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító 

programok

20. 107090
Romák társadalmi integrációját elősegítő 

tevékenységek, programok  
” 

 
4. Az alapító okirat záró rendelkezése – mely a módosított okiratban 6. pont alatt szerepel –

helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„6. Záró rendelkezés 
 

Jelen alapító okirat módosítást a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2015.05.21-én kelt 218/2015. (V.21.) számú 

határozattal elfogadott alapító okiratát visszavonom.” 

 

 

Budapest, ….. év ……. hó ……. nap 

 

PH. 

 



 ……………………………………………… 

 dr. Bácskai János 

 polgármester 

 

 

 

18.  Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert a Módosító Okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására, 

valamint hogy gondoskodjon a változások a Magyar Államkincstár törzskönyvi 

nyilvántartásában történő átvezettetéséről. 

 

Határidő: 8 nap  

Felelős:  dr. Bácskai János polgármester   


