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    Iktató szám: 253/2017. 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. november 16-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat a Ferencvárosi Pinceszínház és a Ferencvárosi 

Intézményüzemeltetési Központ között  
kötendő munkamegosztási megállapodás jóváhagyására 

 

Előterjesztő:    Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Készítette:   Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
    Halmai András irodavezető-helyettes, Humánszolgáltatási Iroda 
   
Előzetesen tárgyalja:   Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2017. 11.15. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Mizsák Ildikó 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! 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 

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

határozatával döntött arról, hogy előadó-művészeti tevékenység ellátására a Ferencvárosi 

Művelődési Központ és Intézményei (a továbbiakban: FMK) átalakításával, kiválás útján 

2017. november 01-ei hatállyal megalapítja a Ferencvárosi Pinceszínházat (a továbbiakban: 

Pinceszínház). 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10.§ (4a) 

értelmében a gazdasági szervezet feladatait, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai 

állományi létszáma a 100 főt nem éri el, az irányító szerv, az államháztartás önkormányzati 

alrendszerében az önkormányzati hivatal vagy - az irányító szerv döntése alapján - az irányító 

szerv irányítása alá tartozó más költségvetési szerv látja el. 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: Ávr.) 9. § (1) bekezdése alapján a gazdasági szervezet, mint szervezeti 

egység felelős a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, 

átcsoportosításának és felhasználásának (a továbbiakban együtt: gazdálkodás) végrehajtásáért, 

a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartásáért, és 

a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetéséért, a használatában 

lévő vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért. 

 

Az Ávr.9. § (5) bekezdése alapján az Áht. 10. § (4a) és (4b) bekezdése és a (4) bekezdés 

szerinti költségvetési szerv (a továbbiakban együtt: gazdasági szervezettel nem rendelkező 

költségvetési szerv) (1) bekezdés szerinti feladatait az Áht. 10. § (4a) és (4b) bekezdése 

szerinti esetben az irányító szerv vagy az irányító szerv irányítása alá tartozó más 

költségvetési szerv az állományába tartozó alkalmazottakkal, a munkamegosztás és 

felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodásban (a továbbiakban: munkamegosztási 

megállapodás) meghatározott helyen és módon látja el. 

 

Fenti jogszabályokra tekintettel a Képviselő-testület a 255/2017. (IX.07.) számú határozat 5. 

pontjával a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központot (a továbbiakban: FIÜK) bízta meg 

a Pinceszínház gazdasági szervezeti feladatainak ellátásával. 

 

A FIÜK és a Pinceszínház által jóváhagyott, jelen előterjesztés mellékletét képező 

munkamegosztási megállapodás tartalmazza, hogy a munkamegosztás során a gazdasági 

szervezet feladatainak ellátása nem sértheti a Pinceszínház szakmai döntéshozó szerepét, így 

– az óvodákhoz, az FMK-hoz hasonlóan – a szakmai színvonal megőrzése mellett tudja ellátni 

a FIÜK a gazdasági feladatokat. 

 



A jelen előterjesztés mellékletét képező munkamegosztási megállapodást a FIÜK és a 

Pinceszínház vezetői jóváhagyólag javasolják elfogadásra a Tisztelt Képviselő-testületnek. 

 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján hozza meg 

döntését. 

 

Budapest, 2017. november 9. 

 

  Kállay Gáborné s.k. 

  alpolgármester 

 

Melléklet: Munkamegosztási megállapodás  



Határozati javaslat 

 

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

hogy az Áht. 10.§ (4a) bekezdésében foglaltak szerint a Ferencvárosi Pinceszínház gazdasági 

szervezeti feladatainak ellátására kijelölt Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ (1097 

Budapest, Vágóhíd utca 35-37.) és a Ferencvárosi Pinceszínház (1093 Budapest, Török Pál 

utca 3.) között kötendő munkamegosztási megállapodást a …/2017. számú előterjesztés 

melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Határidő:  2017. november 16. 

Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 


