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Tisztelt Képviselő-testület!
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésre szóló 1997. évi CXL
törvény 78./I. §. (4) bekezdés szerint
"az az önkormányzat, amely közösségi színteret vagy közművelődési intézményt tart fenn az e
törvényben foglaltak alapján:
a) meghatározza a közösségi színtér vagy a közművelődési intézmény használati szabályait,
működésének módját, valamint a közművelődési intézmény feladatait,
b)
kiadja az általa fenntartott közművelődési intézmény alapító okiratát, jóváhagyja szervezeti és
működési szabályzatát, éves munkatervét és költségvetését,
c) biztosítja a feladatok ellátásához és a közösségi színtér, illetve közművelődési intézmény
fenntartásához szükséges, e törvény szerinti szervezeti, személyi, szakképzettségi és tárgyi
feltételeket,
d) kijelöli a közösen létesített vagy önkormányzatok közötti társulásban fenntartott közösségi
színtér, illetve közművelődési intézmény esetében a működtetői jogok gyakorlóját.
A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei (továbbiakban: Intézmény vagy FMK) jelenleg
hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SzMSz) a Képviselő-testület
295/2017.(X.05.) számú határozatával került elfogadásra.
Az Intézmény vezetője 2017. november 8. napján FMK SzMSz módosítása tárgyában fordult
Hivatalunkhoz, melyben jelezte, hogy a Ferencvárosi Pinceszínház (a továbbiakban: Pinceszínház)
kiválása miatt szükségessé vált az Intézmény SzMSz-ének felülvizsgálata. A Pinceszínház Ferencvárosi
Művelődési Központ és Intézményeiből történő kiválását Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselő-testülete 208/2017.(VI.29.) számú határozatával fogadta el.
Az intézményvezető az alábbi pontokban kér módosításokat.
1.) Az SzMSz II. fejezet (Általános rész)
-

3.6. pontjában foglalt rendelkezés (Pinceszínház telephely, tagintézmény, szakmai
szervezeti egység 1093 Budapest, Török Pál u. 3.) törlésre kerül, a 3.7. pont számozása 3.6.
pontra módosul.

-

4. pontjában foglalt rendelkezés helyébe a következő rendelkezés lép:
Közművelődési, helytörténeti, muzeális, kiállítási és televíziós-műsor szolgáltatási
tevékenység, kerületi nagyrendezvények szervezése.
„Az Intézmény a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási,
továbbá a működtetéssel, üzemeltetéssel, a vagyon használatával, védelmével összefüggő
feladatait a 49/2015. (II.19.) Képviselő-testületi határozatban kijelölt Ferencvárosi
Intézményüzemeltetési Központ költségvetési szerv útján látja el, a 2017.11….-n kelt
munkamegosztási megállapodás alapján.

-

6.2. pontja (Az Intézmény tevékenységi köre) cím alatt a „Szakmai alaptevékenységek
kormányzati funkciók szerinti megjelölése” alcím alatt második helyen felsorolt 082020
Színházak tevékenysége törlésre kerül.

-

6.3. pontjában (Az Intézmény feladata) a harmadik francia bekezdésben foglalt rendelkezés
helyébe a következő rendelkezés lép:

„ – az Intézmény székhelyén, szakmai szervezeti egységeiben (tagintézményeiben), illetve
a Ferencváros egyéb területein gyermekelőadásokat, fesztiválokat, társadalmi és nemzeti
ünnepekhez kapcsolódó megemlékezéseket, vásárokat, kiállításokat, szórakoztató
műsorokat, előadásokat, közösségi, kulturális és művészeti eseményeket, helytörténeti,
muzeológiai tevékenységet, kiállításokat szervez, létrehoz és működtet”
-

9. pontjában foglalt rendelkezés helyébe a következő rendelkezés lép:
„ Az Intézmény gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati költségvetési szerv.
A Ferencvárosi Művelődési Központ részére, a pénzügyi, számviteli rend betartásával az
Ávr. 9.§ (1) bekezdése alapján a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és
beszámolási, továbbá a működtetéssel, üzemeltetéssel, a vagyon használatával, védelmével
összefüggő feladatainak ellátására, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 49/2015. (II.19.) számú határozatában a
Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központot (továbbiakban: FIÜK) jelölte ki. Az FMK
és FIÜK közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét a 2017.11….-n kelt
Munkamegosztási megállapodás rögzíti.
Az éves költségvetési támogatás összegét a fenntartó állapítja meg.
Intézmény a támogatást és saját bevételeit önállóan használja fel.”

2.) A IV. fejezet (Az Intézmény szervezeti egységei) második bekezdésében foglalt rendelkezések
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
-

„Az Intézmény irányító és felügyeleti szerve által engedélyezett intézményi összlétszám: 23
fő.
FMK: 11 fő, Dési Huber István Művelődési Ház: 4 fő, József Attila-Lakótelepi Közösségi
Ház: 1 fő, Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény: 3 fő, Ferencvárosi Pincegaléria: 1 fő,
József Attila Emlékhely: 2 fő, 9.TV /Ferencvárosi Televízió/: 1 fő.
Az intézmény szervezeti felépítésének ábráját az SZMSZ 2. sz. melléklete tartalmazza.”

-

5.7. pontjában (Pinceszínház feladata) foglalt rendelkezések törlésre kerülnek, az 5. 8. pont
számozása 5.7. pontra módosul.

3.) A VIII. fejezet (Hatálybalépés) 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
14/2017. (I.26.) számú határozatával a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei
(1096 Budapest, Haller utca 27.) Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyta, a
295/2017. (X.05.) és …./2017.(…) számú határozatával módosította. Jelen szabályzat a
módosítás jóváhagyását követő napon lép hatályba és visszavonásig érvényes.”
4.) A ZÁRADÉK helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2017. (…) számú határozatával
jóváhagyta.”
5.) Mellékletek felsorolása helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Mellékletek felsorolása:
1. számú melléklet: Alapító Okirat
2. számú melléklet: Szervezeti ábra
3. számú melléklet: munkamegosztási megállapodás”
A Pinceszínház kiválásával az Intézmény SzMSz-ének felülvizsgálatán túl szükséges volt az Intézmény
gazdasági szervezeti feladatainak ellátására kijelölt FIÜK és FMK között létrejött Munkamegosztási
megállapodás felülvizsgálata is.

A FIÜK és az FMK intézményvezetője elkészítették az új Munkamegosztási megállapodást és
jóváhagyásra javasolják a Képviselő-testület részére. (4. számú melléklet)
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, valamint a döntés
meghozatalára.
Budapest, 2017. november 9.

Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester

Melléklet:
1. számú melléklet: kéthasábos táblázatban SZMSZ módosítás
2. számú melléklet: Egységes Szervezeti és Működési Szabályzat (módosított) és mellékletei
3. számú melléklet: FIÜK és FMK között kötendő Munkamegosztási megállapodás
4. számú melléklet: FMK intézményvezetőjének kérelme

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

jóváhagyja a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ szervezeti és működési szabályzatát
a ……/2017. számú előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak alapján.

Határidő:
Felelős:
2.

2017. november 16.
Kállay Gáborné alpolgármester

jóváhagyja a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ, valamint a Ferencvárosi
Művelődési Központ és Intézményei között kötendő Munkamegosztási megállapodást a
……/2017. számú előterjesztés 3. számú mellékletében foglaltak alapján.

Határidő:
Felelős:

2017. november 16.
Kállay Gáborné alpolgármester

1.számú melléklet

Hatályos Intézményi SzMSz szövege
II/3.

Tervezett módosítás
II/3.

3. Tagintézmények, telephelyek

3. Tagintézmények, telephelyek

3.1.
Dési Huber István Művelődési Ház (telephely,
tagintézmény, szakmai szervezeti egység)
1098 Budapest, Toronyház utca 17/B

3.1.
Dési Huber István Művelődési Ház (telephely,
tagintézmény, szakmai szervezeti egység)
1098 Budapest, Toronyház utca 17/B

3.2.
József
Attila-lakótelepi
Közösségi
(telephely, tagintézmény)
1098 Budapest, Toronyház utca 3/b.

3.2.
Ház József
Attila-lakótelepi
Közösségi
(telephely, tagintézmény)
1098 Budapest, Toronyház utca 3/b.

Ház

3.3.
Ferencvárosi
Pincegaléria
(telephely,
tagintézmény, szakmai szervezeti egység)
1095 Budapest, Mester utca 5.

3.3.
Ferencvárosi
Pincegaléria
(telephely,
tagintézmény, szakmai szervezeti egység)
1095 Budapest, Mester utca 5.

3.4.
József
Atti1a
Em1ékhely
(telephely,
tagintézmény, szakmai szervezeti egység)
1095 Budapest, Gát utca 3.

3.4.
József
Atti1a
Em1ékhely
(telephely,
tagintézmény, szakmai szervezeti egység)
1095 Budapest, Gát utca 3.

3.5.
Ferencvárosi
Helytörténeti
Gyűjtemény
(telephely, tagintézmény, szakmai szervezeti
egység)
1092 Budapest, Ráday utca 18.

3.5.
Ferencvárosi
Helytörténeti
Gyűjtemény
(telephely, tagintézmény, szakmai szervezeti
egység)
1092 Budapest, Ráday utca 18.

3.6.
3.6.
Pinceszínház (telephely, tagintézmény, szakmai 9.TV (Ferencvárosi Televízió) (tagintézmény,
szervezeti egység)
szakmai szervezeti egység)
1093 Budapest, Török Pál utca 3.
1096 Budapest, Haller utca 27.
3.7.
9.TV (Ferencvárosi Televízió) (tagintézmény,
szakmai szervezeti egység)
1096 Budapest, Haller utca 27.
II/4.

II/4.

4. A tevékenység szakmai jellege

4. A tevékenység szakmai jellege

Közművelődési,
helytörténeti,
muzeális, Közművelődési,
helytörténeti,
muzeális,
kiállítási,
színházi
és
televíziós- kiállítási
és
televíziós-műsorszolgáltatási
műsorszolgáltatási
tevékenység,
kerületi tevékenység,
kerületi
nagyrendezvények
nagyrendezvények szervezése
szervezése.
Az Intézmény szakmailag a telephelyek
összességével
együtt,
azok
részbeni
önállóságának
biztosításával,
önálló
műsortervvel,
önálló
munkatervvel
és

Az Intézmény szakmailag a telephelyek
összességével
együtt,
azok
részbeni
önállóságának
biztosításával,
önálló
műsortervvel,
önálló
munkatervvel
és

koncepcióval
rendelkező,
önálló
jogi
személyiségű, gazdasági szervezettel nem
rendelkező költségvetési szerv.
Az Intézmény a tervezési, gazdálkodási,
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási,
továbbá a működtetéssel, üzemeltetéssel, a
vagyon használatával, védelmével összefüggő
feladatait a 49/2015. (II.19.) Képviselő-testületi
határozatban kijelölt Ferencvárosi Intézmény
Üzemeltetési Központ költségvetési szerv útján
látja el, a 2015.03.24-én kelt munkamegosztási
megállapodás alapján.

koncepcióval
rendelkező,
önálló
jogi
személyiségű, gazdasági szervezettel nem
rendelkező költségvetési szerv.
Az Intézmény a tervezési, gazdálkodási,
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási,
továbbá a működtetéssel, üzemeltetéssel, a
vagyon használatával, védelmével összefüggő
feladatait a 49/2015. (II.19.) Képviselő-testületi
határozatban
kijelölt
Ferencvárosi
Intézményüzemeltetési Központ költségvetési
szerv útján látja el, a 2017.11….-n kelt
munkamegosztási megállapodás alapján.

II/6.2.

II/6.2.

6.2. Az Intézmény tevékenységi köre

6.2. Az Intézmény tevékenységi köre

A muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 78. § (1) bekezdés
alapján Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata közművelődési
közfeladatának ellátására hozta létre az
Intézményt az alábbi tevékenységek ellátására:

A muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 78. § (1) bekezdés
alapján Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata közművelődési
közfeladatának ellátására hozta létre az
Intézményt az alábbi tevékenységek ellátására:

2014. január elsejétől érvényes szakfeladat rend 2014. január elsejétől érvényes szakfeladat rend
és államháztartási szakágazati rend alapján:
és államháztartási szakágazati rend alapján:
Alaptevékenysége: Közművelődési intézmények Alaptevékenysége: Közművelődési intézmények
tevékenység
tevékenység
Államháztartási
szakágazati
besorolás
(szakágazati rend szerinti besorolása):
910110
Közművelődési
intézmények
tevékenysége
Szakmai alaptevékenységek
funkciók szerinti megjelölése

Államháztartási
szakágazati
besorolás
(szakágazati rend szerinti besorolása):
910110
Közművelődési
intézmények
tevékenysége

kormányzati Szakmai alaptevékenységek
funkciók szerinti megjelölése

016080 Kiemelt állami és önkormányzati
rendezvények
082020 Színházak tevékenysége
082030 Művészeti tevékenységek (kivéve
színház)
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és
publikációs tevékenység
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
082064
Múzeumi
közművelődési,
közönségkapcsolati tevékenység
082091 Közművelődés – közösség és társadalmi
részvétel fejlesztése
082092
Közművelődés
hagyományos
közösségi kulturális értékek gondozása
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő
tanulás, amatőr művészetek
082094 Közművelődés - kulturális alapú
gazdaságfejlesztés
083010 Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek
igazgatása

kormányzati

016080 Kiemelt állami és önkormányzati
rendezvények
082030 Művészeti tevékenységek (kivéve
színház)
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és
publikációs tevékenység
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
082064
Múzeumi
közművelődési,
közönségkapcsolati tevékenység
082091 Közművelődés – közösség és társadalmi
részvétel fejlesztése
082092
Közművelődés
hagyományos
közösségi kulturális értékek gondozása
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő
tanulás, amatőr művészetek
082094 Közművelődés - kulturális alapú
gazdaságfejlesztés
083010 Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek
igazgatása
083020 Könyvkiadás

083020 Könyvkiadás
083030 Egyéb kiadói tevékenység
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és
támogatása
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő
struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése,
működtetése
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés
086090
Mindenféle
egyéb
szabadidős
szolgáltatás
102050 Az időskorúak társadalmi integrációját
célzó programok
104060 A gyermek, fiatalok és családok
életminőségét javító programok
107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő
tevékenységek, programok

083030 Egyéb kiadói tevékenység
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és
támogatása
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő
struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése,
működtetése
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés
086090
Mindenféle
egyéb
szabadidős
szolgáltatás
102050 Az időskorúak társadalmi integrációját
célzó programok
104060 A gyermek, fiatalok és családok
életminőségét javító programok
107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő
tevékenységek, programok

Illetékessége és működési köre: Budapest
Főváros IX. kerület közigazgatási területe.
TEÁOR ’08 szerinti besorolás: 9329 M.n.s.
egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység.

Illetékessége és működési köre: Budapest
Főváros IX. kerület közigazgatási területe.
TEÁOR ’08 szerinti besorolás: 9329 M.n.s.
egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység.

Fenti tevékenységek egymással mellérendelten,
az intézmény komplexitásának megfelelően
működnek, azzal a korlátozással, hogy az
Intézmény kiadásaiban a vállalkozói tevékenység
felső határa 50 %. "

Fenti tevékenységek egymással mellérendelten,
az intézmény komplexitásának megfelelően
működnek, azzal a korlátozással, hogy az
Intézmény kiadásaiban a vállalkozói tevékenység
felső határa 50 %. "
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Ferencváros és vonzáskörzetének lakói
érdeklődésére építve - vagy az
alkotókedv felkeltésének igényével,
közösségeket,
klubokat,
művészeti
csoportokat,
alkotóműhelyeket,
tanfolyamokat, stúdiókat szervez és
segíti működésüket.
Infrastruktúrájával
segíti
a
civil
szervezetek létrehozását és működését.
Az Intézmény székhelyén, szakmai
szervezeti
egységeiben
(tagintézményeiben) illetve Ferencváros
egyéb területein színházi és előadóművészeti
produkciókat,
gyermekelőadásokat,
fesztiválokat,
társadalmi-,
nemzeti
ünnepekhez
kapcsolódó
megemlékezéseket,
vásárokat, kiállításokat, szórakoztató
műsorokat,
előadásokat,
közösségi
kulturális és művészeti eseményeket,
helytörténeti
muzeológiai
tevékenységeket, kiállításokat szervez,
létrehoz és működtet.
Működése és szakmai tevékenysége
során kapcsolatokat épít Ferencvárosban
működő kulturális, művészeti, civil
csoportokkal, alkotókkal, produkciós
irodákkal, alkotócsoportokkal, kulturális,
művészeti és oktatási intézményekkel.
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-

-
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Ferencváros és vonzáskörzetének lakói
érdeklődésére építve - vagy az
alkotókedv felkeltésének igényével,
közösségeket,
klubokat,
művészeti
csoportokat,
alkotóműhelyeket,
tanfolyamokat, stúdiókat szervez és
segíti működésüket.
Infrastruktúrájával
segíti
a
civil
szervezetek létrehozását és működését.
Az Intézmény székhelyén, szakmai
szervezeti
egységeiben
(tagintézményeiben), illetve Ferencváros
egyéb területein gyermekelőadásokat,
fesztiválokat, társadalmi és nemzeti
ünnepekhez
kapcsolódó
megemlékezéseket,
vásárokat,
kiállításokat, szórakoztató műsorokat,
előadásokat, közösségi, kulturális és
művészeti eseményeket, helytörténeti,
muzeológiai tevékenységet, kiállításokat
szervez, létrehoz és működtet.
Működése és szakmai tevékenysége
során kapcsolatokat épít Ferencvárosban
működő kulturális, művészeti, civil
csoportokkal, alkotókkal, produkciós
irodákkal, alkotócsoportokkal, kulturális,
művészeti és oktatási intézményekkel.
Összehangolja és szakmailag irányítja
Ferencváros kulturális és közművelődési
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-
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Összehangolja és szakmailag irányítja
Ferencváros kulturális és közművelődési
rendezvénysorozatait,
kerületi
fesztiválprogramjait, nagyrendezvényeit.
Szervezési és infrastrukturális hátterével
bekapcsolódik
Ferencváros
Önkormányzata
kiemelt
rendezvényeinek
megvalósításába,
lebonyolításába.
Kapcsolatokat épít, közös projekteket
kezdeményez és koordinál más kerületi,
fővárosi, országos és nemzetközi
szervezetekkel,
intézményekkel,
kulturális intézetekkel.
Szakmai
segítséget
biztosít
és
koordinációs szerepet vállal Ferencváros
Önkormányzata kulturális vonatkozású
fejlesztési projektjeiben.
Szakmai segítséget ad, koordinációs
szerepet és szervezési hátteret biztosít
Ferencváros
Önkormányzata
által
támogatott
kulturális,
művészeti,
közművelődési programok, fesztiválok,
alkotócsoportok,
civil
szervezetek
tevékenységének,
projektjeinek
megvalósításához.
Működteti a kerületi televíziót.
A feladatok megvalósítása érdekében
szakembereket bíz meg és megfelelő
környezetet teremt munkájukhoz, teret
ad olyan vállalkozásoknak, amelyek az
Intézmény
szakmai
céljainak
megvalósulásához hozzájárulnak.
Szolgáltatásaival (információs rendszer,
gyűjtőtevékenység, propagandamunka,
nyitva-tartási
rendhez
kapcsolódó
szakmai ügyeletek) segíti a lakosság
eligazodását és tájékoztatását.
Teret ad az önkormányzat számára
lakossági
fórumok,
tájékoztatók,
önkormányzati
rendezvények
megrendezésére,
közmeghallgatások,
országgyűlési, EU-s és helyhatósági
választások lebonyolítására.
Szabadidős, közösségi sport, egészségesés
környezettudatos
életmóddal
összefüggő
programokat,
ismeretterjesztő előadásokat, projekteket
szervez, ill. ezekhez a feltételeket
biztosítja.
Épületeit,
eszközparkját
és
költségvetését a leghasznosabban és
leggazdaságosabban
igyekszik
működtetni a kijelölt költségvetési szerv
(FIÜK) együttműködésével.
Alapfeladatai ellátása során is törekszik
bevételek elérésére, mely bevételeket az
Intézmény
szakmai
feladatainak
fejlesztésére és működési szükségleteire
fordíthatja.

rendezvénysorozatait,
kerületi
fesztiválprogramjait, nagyrendezvényeit.
- Szervezési és infrastrukturális hátterével
bekapcsolódik
Ferencváros
Önkormányzata
kiemelt
rendezvényeinek
megvalósításába,
lebonyolításába.
- Kapcsolatokat épít, közös projekteket
kezdeményez és koordinál más kerületi,
fővárosi, országos és nemzetközi
szervezetekkel,
intézményekkel,
kulturális intézetekkel.
- Szakmai
segítséget
biztosít
és
koordinációs szerepet vállal Ferencváros
Önkormányzata kulturális vonatkozású
fejlesztési projektjeiben.
- Szakmai segítséget ad, koordinációs
szerepet és szervezési hátteret biztosít
Ferencváros
Önkormányzata
által
támogatott
kulturális,
művészeti,
közművelődési programok, fesztiválok,
alkotócsoportok,
civil
szervezetek
tevékenységének,
projektjeinek
megvalósításához.
- Működteti a kerületi televíziót.
- A feladatok megvalósítása érdekében
szakembereket bíz meg és megfelelő
környezetet teremt munkájukhoz, teret
ad olyan vállalkozásoknak, amelyek az
Intézmény
szakmai
céljainak
megvalósulásához hozzájárulnak.
- Szolgáltatásaival (információs rendszer,
gyűjtőtevékenység, propagandamunka,
nyitva-tartási
rendhez
kapcsolódó
szakmai ügyeletek) segíti a lakosság
eligazodását és tájékoztatását.
- Teret ad az önkormányzat számára
lakossági
fórumok,
tájékoztatók,
önkormányzati
rendezvények
megrendezésére,
közmeghallgatások,
országgyűlési, EU-s és helyhatósági
választások lebonyolítására.
- Szabadidős, közösségi sport, egészségesés
környezettudatos
életmóddal
összefüggő
programokat,
ismeretterjesztő előadásokat, projekteket
szervez, ill. ezekhez a feltételeket
biztosítja.
- Épületeit,
eszközparkját
és
költségvetését a leghasznosabban és
leggazdaságosabban
igyekszik
működtetni a kijelölt költségvetési szerv
(FIÜK) együttműködésével.
- Alapfeladatai ellátása során is törekszik
bevételek elérésére, mely bevételeket az
Intézmény
szakmai
feladatainak
fejlesztésére és működési szükségleteire
fordíthatja.
Ezért jogosult:
- a programok látogatóitól belépődíjat

Ezért jogosult:
- a programok látogatóitól belépődíjat
vagy tagsági díjat szedni; a helyiségeit és
kapacitásait igénybevevőktől bérleti díjat
vagy egyéb szolgáltatást kérni. Ezek
mértékének megállapításában a piaci
viszonyok és a kulturális alapfeladatok
közötti
egyensúly
megteremtésére
törekszik.
- Pályázati és szponzorációs támogatást,
hirdetési és reklámbevételt befogadni.
- Az Intézmény igazgatója éves szakmai
és pénzügyi beszámolót készít a feladatai
megvalósulásának értékeléséről.
II/9.
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kapacitásait igénybevevőktől bérleti díjat
vagy egyéb szolgáltatást kérni. Ezek
mértékének megállapításában a piaci
viszonyok és a kulturális alapfeladatok
közötti
egyensúly
megteremtésére
törekszik.
Pályázati és szponzorációs támogatást,
hirdetési és reklámbevételt befogadni.
Az Intézmény igazgatója éves szakmai
és pénzügyi beszámolót készít a feladatai
megvalósulásának értékeléséről.
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9. Az Intézmény gazdálkodási és érdekeltségi 9. Az Intézmény gazdálkodási és érdekeltségi
rendszere
rendszere
Az Intézmény gazdasági szervezettel nem
rendelkező önkormányzati költségvetési szerv.
A Ferencvárosi Művelődési Központ részére, a
pénzügyi, számviteli rend betartásával az Ávr.
9.§ (1) bekezdése alapján a tervezési,
gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és
beszámolási,
továbbá
a
működtetéssel,
üzemeltetéssel,
a
vagyon
használatával,
védelmével összefüggő feladatainak ellátására,
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
49/2015. (II.19.) számú határozatában a
Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központot
(továbbiakban: FIÜK) jelölte ki. Az FMK és
FIÜK
közötti
munkamegosztás
és
felelősségvállalás rendjét a 2015. március 24-én
kelt Munkamegosztási megállapodás rögzíti.

Az Intézmény gazdasági szervezettel nem
rendelkező önkormányzati költségvetési szerv.
A Ferencvárosi Művelődési Központ részére, a
pénzügyi, számviteli rend betartásával az Ávr.
9.§ (1) bekezdése alapján a tervezési,
gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és
beszámolási,
továbbá
a
működtetéssel,
üzemeltetéssel,
a
vagyon
használatával,
védelmével összefüggő feladatainak ellátására,
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
49/2015. (II.19.) számú határozatában a
Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központot
(továbbiakban: FIÜK) jelölte ki. Az FMK és
FIÜK
közötti
munkamegosztás
és
felelősségvállalás rendjét a 2017.11….-n kelt
Munkamegosztási megállapodás rögzíti.

Az éves költségvetési támogatás összegét a Az éves költségvetési támogatás összegét a
fenntartó állapítja meg.
fenntartó állapítja meg.
Intézmény a támogatást és saját bevételeit Intézmény a támogatást és saját bevételeit
önállóan használja fel.
önállóan használja fel.
IV. Az Intézmény Szervezeti Egységei fejezet IV. Az Intézmény Szervezeti Egységei fejezet
második bekezdése:
második bekezdése
Az Intézmény irányító és felügyelet szerve által
engedélyezett intézményi összlétszám: 33 fő.
FMK: 11 fő, Dési Huber István Művelődési
Ház: 4 fő, József Attila-Lakótelepi Közösségi
Ház:1
fő,
Ferencvárosi
Helytörténeti
Gyűjtemény: 3 fő, Ferencvárosi Pincegaléria: 1
fő, József Attila Emlékhely: 2 fő, Pinceszínház:
10 fő, 9.TV /Ferencvárosi Televízió/: 1 fő.
Az intézmény szervezeti felépítésének ábráját az
SZMSZ 2. sz. melléklete tartalmazza.

Az Intézmény irányító és felügyeleti szerve által
engedélyezett intézményi összlétszám: 23 fő.
FMK: 11 fő, Dési Huber István Művelődési Ház:
4 fő, József Attila-Lakótelepi Közösségi Ház: 1
fő, Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény: 3 fő,
Ferencvárosi Pincegaléria: 1 fő, József Attila
Emlékhely: 2 fő, 9.TV /Ferencvárosi Televízió/:
1 fő.
Az intézmény szervezeti felépítésének ábráját az
SZMSZ 2. sz. melléklete tartalmazza.

IV. Az Intézmény Szervezeti Egységei fejezet IV. Az Intézmény Szervezeti Egységei fejezet
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5.7. pontja törlésre kerül

Pinceszínház feladata:
a Pinceszínház szervezeti működtetése;
a Pinceszínház szakmai működtetése;
a
színház
feladatainak
hatékony
szervezése és ellátása;
színházi évad körültekintő megtervezése,
előkészítése, lebonyolítása;
színházi előadások megvalósítása;
egyéb előadó-művészeti, társművészeti,
zenei
események,
kiállítások,
ismeretterjesztő, valamint közösségi,
közösségfejlesztő programok folyamatos
és tervezett létrehozása; ezek szervezési
és működési hátterének segítése,
biztosítása;
a
színház
kommunikációs
és
közönségszervezése;
a szakmai feladatokhoz és a működéshez
kapcsolódó
adminisztratív
tevékenységek elvégzése: felkérések és
szerződések előkészítése, beszámolók,
költségvetéstervek,
statisztikák
előkészítése, adatszolgáltatás a hatályos
jogszabályi előírások szerint;
teljes körű színházszakmai pályázati
tevékenység;
kapcsolattartás a közreműködőkkel,
színházszakmai
partnerekkel
és
szervezetekkel;
kapcsolattartás a fővárosi, különös
tekintettel
a
ferencvárosi
intézményekkel, civil szervezetekkel az
intézmények
minél
hatékonyabb
bevonása a közönségszervezési, színházi
folyamatokba;
hatékony közönségszervezés;
kapcsolattartás a közreműködőkkel,
partnerekkel,
szervezetekkel,
intézményekkel,
egyházakkal,
vállalkozókkal, civil szervezetekkel,
oktatási intézményekkel;
kezdeményező és konstruktív – az
intézmény szakmai alaptevékenysége
szerinti – részvétel a fővárosi és a
ferencvárosi
nagyrendezvényeken,
kiemelt
kerületi
rendezvényeken,
fesztiválprogramokon;
színházszakmai PR tevékenység.

VIII/3.
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2017.
(I.26.) sz. határozatával a Ferencvárosi
Művelődési Központ és Intézményei (1096
Budapest, Haller utca 27.) Szervezeti és
Működési Szabályzatát jóváhagyta. Jelen
szabályzat a jóváhagyást követő napon lép

VIII/3.
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2017.
(I.26.) számú határozatával a Ferencvárosi
Művelődési Központ és Intézményei (1096
Budapest, Haller utca 27.) Szervezeti és
Működési Szabályzatát jóváhagyta, a 295/2017.
(X.05.) és …./2017.(…) számú határozatával
módosította.
Jelen szabályzat a módosítás

hatályba és visszavonásig érvényes. Ezzel jóváhagyását követő napon lép hatályba és
egyidejűleg hatályát veszti a jelenleg hatályos – visszavonásig érvényes.
– a Humán Ügyek Bizottsága 48/2013. (III.19.)
számú határozatával elfogadott Szervezeti és
Működési Szabályzat.

ZÁRADÉK

ZÁRADÉK

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat
módosítását a Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete 259/2017. (X.05.) sz. határozatával
jóváhagyta.

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat
módosítását a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete …/2017. (…) számú határozatával
jóváhagyta.

Mellékletek felsorolása:
1. számú melléklet: Alapító Okirat
2. számú melléklet: Szervezeti ábra
3. számú melléklet: 2015.03.24-én kelt
munkamegosztási megállapodás

Mellékletek felsorolása:
4. számú melléklet: Alapító Okirat
5. számú melléklet: Szervezeti ábra
6. számú melléklet: 2017.11….-n kelt
munkamegosztási megállapodás

