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Tárgy:  Javaslat alapító okiratok elfogadására (Ferencvárosi Pinceszínház valamint 

Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei) 
  
Előterjesztő:  Kállay Gáborné alpolgármester 
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Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  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 Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-

testülete (továbbiakban Képviselő-testület) 208/1/2017. (VI.29.) sz. határozatával döntött 

arról, hogy előadó-művészeti tevékenység ellátására a Ferencvárosi Művelődési Központ és 

Intézményei (továbbiakban: FMK) átalakításával, kiválás útján 2017. november 01-ei 

hatállyal megalapítja a Ferencvárosi Pinceszínházat (továbbiakban: Pinceszínház). 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 105. § (1) bekezdése értelmében a 

költségvetési szerv a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzésével jön létre, mely 

rendelkezésre tekintettel a Pinceszínház és az FMK alapító okirata a Képviselő-testület által 

elfogadott formában törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés céljából megküldésre 

került a költségvetési szervek nyilvántartását vezető Magyar Államkincstár (továbbiakban: 

Kincstár) részére. 

 

A törzskönyvi nyilvántartási eljárás keretében a Kincstár 2017. augusztus 03. napján 

hiánypótló végzést bocsátott ki, melyben a Képviselő-testület 209/2017. (VI.29.) és 212/2017. 

(VI.29.) sz. határozatával elfogadott alapító okiratokra (FMK és Pinceszínház) vonatkozó 

hiányosságok pótlására hívta fel a figyelmet, melyek az alábbiak szerint foglalhatóak össze. 

 

A hiánypótló végzés egyrészt az alapító okiratok technikai jellegű módosítására irányul, 

tekintve, hogy az alapító okiratok elkészítése merev és eltérést nem engedő szabályokhoz 

kötött, mely formához indokolt azokat módosítani. 

 

Másrészt a Kincstár kifogásolta a Pinceszínház vezetőjének megbízási rendjével kapcsolatban 

a Képviselő-testület által elfogadott alapító okiratban szereplő rendelkezéseket, azonban az 

eltérő szakmai nézőpontkülönbség a Kincstárral tisztázásra került, így az alapító okiratban 

továbbra is – már a Kincstár egyetértésében – a „Pinceszínház vezetőjével az előadó-

művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi 

XCIX. törvény 39. § (1) bekezdése alapján a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezése alapján munkaviszony kerül 

létesítésre” szövegrész szerepel. 

 

Továbbá a Kincstár jelzésére az elfogadott alapító okiratokból egyes pontok törlése indokolt, 

melyre tekintettel a Pinceszínház alaptevékenységére és az FMK alapító okirata 

módosításának okára vonatkozó szövegrészt az alapító okirat helyett – változatlan 

tartalommal – javasolom külön határozatban a határozati javaslatban foglaltak szerint 

meghatározni. Javaslom továbbá a Ferencvárosi Intézmény Üzemletetési Központot a 

Ferencvárosi Pinceszínház pénzügyi és számviteli tevékenységének ellátása helyett a 

gazdasági szervezeti feladatainak ellátásával megbízni. 

 



 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

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 annak érdekében, hogy az alapító okiratok 

Kincstár részére történő újbóli benyújtása és a Pinceszínház alapítása 2017. november 1. napi 

hatállyal megvalósulhasson. 

 

Mellékletek: 

 

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

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 

 

Budapest, 2017. szeptember 01. 

 

Kállay Gáborné s.k. 

alpolgármester 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



1. sz. Normatív határozati javaslat 

a Ferencvárosi Pinceszínház alapításáról 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 

jogkörében a Ferencvárosi Pinceszínház alapító okiratát az alábbiak szerint adja ki: 
 

Okirat száma: E/Pinceszínház/2017/H 

Alapító okirat  

 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Ferencvárosi 
Pinceszínház alapító okiratát a következők szerint adom ki: 
 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

 

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: 1093 Budapest, Török Pál utca 3. 
 
 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2017. november 1. 

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

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Ferencvárosi Művelődési Központ és 
Intézményei 

1096 Budapest, Haller utca 27. 

 
 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 



3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

3.2.2. 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 főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 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 
 

 

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 előadó-művészeti 
szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. 
törvény 39. § (2) bekezdése értelmében a vezető pályázat útján kerül kinevezésre. 
 
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 jogviszony 

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 

 
 

6. Záró rendelkezés 
 
Jelen alapító okiratot 2017. november 1. napjától kell alkalmazni. 
 
 
Kelt: Budapest, 2017. szeptember 7.  

 
 

P.H. 
 

  ____________________________________  
 dr. Bácskai János 
 polgármester 

 
 



2. sz. Normatív határozati javaslat 
A 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: M/509075/2017/1/H 

Módosító okirat 

A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. május 21. napján kiadott, 
E/509075/2015/1./H számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a alapján – a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2017. (IX.07.) számú határozatára 
figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
 

„1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 

1.1.2. rövidített neve: FMK és Intézményei 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 1096 Budapest, Haller utca 27. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

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

2 Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 1092 Budapest, Ráday utca 18. 

3 Ferencvárosi Pincegaléria 1095 Budapest, Mester utca 5. 

4 József Attila Emlékhely 1095 Budapest, Gát utca 3. 

5 József Attila - Lakótelepi Közösségi Ház 1098 Budapest, Toronyház utca 3/b. fszt.” 

 

2.  Az alapító okirat 2. pontja egy új 2.3. alponttal egészül ki: 
 
„2.3.A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 
1 IX. Ker. Tanács VB József A Úttörőház 1096 Budapest, Hámán K. utca 27.” 

 
 



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

„3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
 
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 

 
4.  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 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

3 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

4 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 

5 107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok 

6 084070 
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai 
szolgáltatások fejlesztése, működtetése 

7 102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 

8 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 

9 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 

10 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

11 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

12 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

13 083020 Könyvkiadás 

14 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

15 082092 
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozása 

16 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

17 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

18 083010 Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása 

19 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 

20 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés” 
 

 

 



5. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény igazgatóját Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete – a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (2) bekezdése alapján – bízza meg pályázat 
útján, legfeljebb 5 év határozott időtartamra, közalkalmazotti jogviszonyban. Az egyéb 
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.” 

 
6. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 megbízási jogviszony Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény” 
 
7. Az alapító okirat 5.3. pontja törlésre kerül. 

 

Jelen módosító okiratot 2017. november 1. napjától kell alkalmazni. 

 
Kelt: Budapest, 2017. szeptember 7. 
 
 
 
 

P.H. 
 

  ____________________________________________  
 dr. Bácskai János 
 polgármester 
 

 



Határozati javaslat 

 

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

hogy: 

 

1./ a 209-210/2017. (VI.29.) sz., valamint a 212-213/2017. (VI.29.) sz. határozatait 

visszavonja. 

 

Határidő: 2017. szeptember 07. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

2./ felkéri a polgármestert az alapító okirat, a módosító okirat, valamint az egységes 

szerkezetű alapító okirat aláírására, valamint hogy gondoskodjon a változások a Magyar 

Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában történő bejegyeztetéséről, átvezettetéséről. 

 

Határidő: 8 nap 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

3./ a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei alapító okirata módosításának oka az 

alábbi:  

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. 

 

Határidő: 2017. november 01. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

4./ a Ferencvárosi Pinceszínház alaptevékenységeként a Ferencvárosi Művelődési Központ és 

Intézményei jogelőd költségvetési szerv telephelyeként működött Pinceszínház működtetését 

határozza meg, melyet a Ferencvárosi Pinceszínház teljes körűen átvesz a Ferencvárosi 

Művelődési Központ és Intézményei jogelőd költségvetési szervtől. 

 

Határidő: 2017. november 01. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

5./ a 208/2017. (VI.29.) sz. határozatának 11. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 

11./ Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi 

Pinceszínház mint önállóan működő költségvetési szerv gazdasági szervezeti feladatainak 

ellátására a Ferencvárosi Intézmény Üzemletetési Központot (FIÜK) jelöli ki. 

 

Határidő: 2017. szeptember 07. 

Felelős: Czakóné Dobó Krisztina FIÜK igazgatója 


