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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.  



Ügyiratszám: Kp/8649-1/2015/IV. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

bekezdés alapján a költségvetési szerv - a (4a) és (4b) bekezdésben meghatározott 

kivétellel - gazdasági szervezettel rendelkezik. A gazdasági szervezetet a Kormány 

rendeletében meghatározott képesítéssel rendelkező gazdasági vezető irányítja. 

 

Az Áht. 10.§ (4a) bekezdése (hatályos 2015. január 01-től) 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. E rendelkezést nem kell alkalmazni 

az irányító szervre, az önkormányzati hivatalra, az alaptevékenységként költségvetési szerv 

gazdálkodási feladatainak ellátására létrehozott költségvetési szervre és az olyan 

költségvetési szervre, amely törvény, kormányrendelet alapján vagy az állam nemzetközi 

kötelezettségére tekintettel gazdasági szervezettel rendelkezik. 

 

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 Áht. 111. § (27) bekezdésének értelmében a Magyarország 2015. évi központi 

költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvénnyel megállapított 10. § (4a) 

bekezdésének a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 

2014. évi XCIX. törvény hatálybalépésekor a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő 

költségvetési szerv legkésőbb 2015. április 1-jén kell, hogy megfeleljen. (gazdasági 

szervezet feladatainak ellátása ügyében az irányadó rendelkezéseknek való megfelelés) 
 

Fentiek alapján az Áht. 2015. január 1. napjától hatályos – a költségvetési szerv gazdasági 

szervezetének feladatellátására vonatkozó – rendelkezések módosítása indokolja, hogy 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzat fenntartásában lévő, és a rendelkezésekkel érintett költségvetési szervek 

gazdasági szervezete feladatainak ellátásáról döntsön. 

 

Az Áht. módosítása az alábbi kerületi fenntartású intézményeket érinti: 

 
 

 



Intézmény megnevezése 2014. évi engedélyezett állományi 

létszám/fő 

Epres Óvoda 19 

Csudafa Óvoda 38 

Csicsergő Óvoda 34 

Kerekerdő Óvoda 63 

Kicsi Bocs Óvoda 31 

Liliom Óvoda 24 

Méhecske Óvoda 15 

Napfény Óvoda 15 

Ugrifüles Óvoda 15 

Ferencvárosi Művelődési Központ és 

Intézményei 

46 

 

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. 

 

Tekintettel a fenti rendelkezésekre, szükséges annak eldöntése, hogy a jogszabályban 

meghatározott, gazdasági szervezet feladatainak ellátására mely költségvetési szerv legyen 

kijelölve, illetve az érintett költségvetési szervek mely költségvetési szervvel kössenek erre 

vonatkozóan munkamegosztásra és felelősségvállalásra vonatkozó megállapodást. 
 

A fentiek alapján javasoljuk, hogy a 100 fő alatti éves átlagos statisztikai állományi 

létszámmal rendelkező intézmények - óvodák és a Ferencvárosi Művelődési Központ és 

Intézményei- gazdálkodási és működtetési feladatainak (gazdasági szervezet által 

ellátandó feladatok) ellátása a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központhoz (a 

továbbiakban: FIÜK) kerüljön. Előbbi változatás természetesen nem érintené az óvodák és 

az FMK szakmai munkájának önállóságát. 

 

A FIÜK az elmúlt időszakban sikeresen látta el az iskolák működtetésből eredő feladatokat, 

melyek teljes egészében lefedik a gazdasági szervezet által ellátandó, változással érintett 

feladatokat, továbbá a szervezetnél foglalkoztatott személyek jogviszonyának jellege 

megegyezik mind az óvodákban, mind pedig az FMK-ban foglalkoztatott személyek 

jogviszonyának jellegével. 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az óvodák vezetőivel megkezdődtek a 

szükséges egyeztetések a fentiek ügyében, melyek alapján az alábbi alapelvek alakultak ki: 

 

 Az intézmények szakmai munkájának önállóságát a változás nem érintené. 

 A szakmai munkát vagy ahhoz kapcsolódó szakmai feladatokat ellátó személyek 

humánpolitikai kiválasztása, valamint felettük a munkáltatói jogok gyakorlása 

változatlanul az intézményvetőknél maradna. 

 Az óvodákban mindenhol változatlanul működne pénztár. 

 Az óvodák rendelkeznének egy szakmai munka zavartalan ellátást biztosító dologi 

előirányzati kerettel is, melyre vonatkozóan a kötelezettségvállalás az 

intézményvezetők kompetenciaköre lenne. 



 A változással érintett dolgozók áthelyezéssel, jogviszonyuk folytonossága mellett 

kerülnének át a FIÜK-höz. 

 A változással érintett dolgozók - a gazdasági, ügyviteli dolgozók kivételével - ahhoz az 

óvodához kapcsolódóan végeznék tevékenységüket, ahol eddig ellátták a feladataikat. 

 A változtatások célja nem a létszámcsökkentés, hanem a jogszabályváltozások által 

előírtaknak való megfelelés, mely remélhetőleg a hatékonyságot is növelni tudja majd. 

 A változásból a gyermekeknek semmit nem szabad érezniük. 

 

A fenti alapelvek az FMK esetében is „értelemszerűen” alkalmazásra kerülnének. 

 

A gazdasági szervezet feladatainak ellátásával összefüggő változások az alapító okirat 

módosításán kívül szükségessé teszik az engedélyezett státuszszámok módosítást is 2015. 

április 01-jével. 

 

Az érintett intézményekben a szakmai munkát végzők - óvodáknál az óvodapedagógusok, 

óvodapszichológus és a nevelő munkát segítő alkalmazottak (dajka, óvodatitkár, irodai 

ügyintéző, kisegítő, takarítónő, mosónő, konyhás), az FMK esetében művelődésszervezők, 

ügyfélszolgálati-, műszaki munkatársak, stb. – az intézmények alkalmazásában, az 

intézményvezető munkáltatói jogkörében maradnának. 
 

A gazdasági szervezettel összefüggő változással együtt a gazdasági és technikai alkalmazottak 

áthelyezéssel átkerülnének a FIÜK-höz, amennyiben ezt vállalják. Az óvodák tekintetében a 

2. számú melléklet tartalmazza az alkalmazottak munkakör és intézmény szerinti bontását, 

mely alapján megállapítható, hogy esetükben 15 főt érintene a munkáltató megváltozása. 

 

A jogszabályi kötelezettségen alapuló feladatellátással összefüggő szervezeti változásokra 

tekintettel az áthelyezést vállalni nem tudó közalkalmazottak jogviszonya felmentéssel 

kerülne megszűntetésre, mivel az intézményeknél munkakörük megszűntetésre kerülne. 

 

A későbbiekben, a márciusi ülésre, a fentiekkel összefüggésben az alábbiakat kell előkészíteni 

folyamatos egyeztetések, illetve az érintettek tájékoztatása mellett: 
 

 Alapító okiratok módosítása 

 Feladat- és munkamegosztási megállapodások 

 Költségvetés módosítása (ennek májusi módosítással történő kezelhetőségét még 

vizsgálni fogjuk) 

 Érintettek nyilatkoztatása áthelyezéssel összefüggésben 
 

A határidőre lebontott ütemtervet elkészítettük, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz. 

 

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

döntését jogszabályváltozásra tekintettel az érintet intézmények vonatkozásban – a törvényes 

működést és szakmai önállóságot egyaránt biztosítva - a gazdasági szervezet feladatainak 

ellátásával összefüggésben. 

 

Budapest, 2015. február 13. 

 

 Zombory Miklós s.k. Kállay Gáborné s.k. 

 alpolgármester alpolgármester 

 

Melléklet: Feladatok ütemezése az irányító szervre vonatkozólag 

  Óvodai alkalmazottak munkaköri bontásban  



 

Határozati javaslat 
 

1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy 2015. április 1. napjától az Epres Óvoda vonatkozásában a gazdasági szervezeti 

feladatok ellátására az Áht. 10.§ (4a) bekezdésében foglaltak alapján a Ferencvárosi 

Intézmény Üzemeltetési Központot jelöli ki. 

 

Határidő: 2015. április 01. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

 

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

dönt, hogy 2015. április 1. napjától a Csudafa Óvoda vonatkozásában a gazdasági szervezeti 

feladatok ellátására az Áht. 10.§ (4a) bekezdésében foglaltak alapján a Ferencvárosi 

Intézmény Üzemeltetési Központot jelöli ki. 

 

Határidő: 2015. április 01. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

 

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

dönt, hogy 2015. április 1. napjától a Csicsergő Óvoda vonatkozásában a gazdasági szervezeti 

feladatok ellátására az Áht. 10.§ (4a) bekezdésében foglaltak alapján a Ferencvárosi 

Intézmény Üzemeltetési Központot jelöli ki. 

 

Határidő: 2015. április 01. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

 

4.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy 2015. április 1. napjától a Kerekerdő Óvoda vonatkozásában a gazdasági 

szervezeti feladatok ellátására az Áht. 10.§ (4a) bekezdésében foglaltak alapján a 

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központot jelöli ki. 

 

Határidő: 2015. április 01. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

 

5.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy 2015. április 1. napjától a Kicsi Bocs Óvoda vonatkozásában a gazdasági 

szervezeti feladatok ellátására az Áht. 10.§ (4a) bekezdésében foglaltak alapján a 

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központot jelöli ki. 

 

Határidő: 2015. április 01. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

 

6.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy 2015. április 1. napjától a Liliom Óvoda vonatkozásában a gazdasági szervezeti 

feladatok ellátására az Áht. 10.§ (4a) bekezdésében foglaltak alapján a Ferencvárosi 

Intézmény Üzemeltetési Központot jelöli ki. 

 

Határidő: 2015. április 01. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

 

7.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy 2015. április 1. napjától a Méhecske Óvoda vonatkozásában a gazdasági szervezeti 



feladatok ellátására az Áht. 10.§ (4a) bekezdésében foglaltak alapján a Ferencvárosi 

Intézmény Üzemeltetési Központot jelöli ki. 

 

Határidő: 2015. április 01. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

 

8.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy 2015. április 1. napjától a Napfény Óvoda vonatkozásában a gazdasági szervezeti 

feladatok ellátására az Áht. 10.§ (4a) bekezdésében foglaltak alapján a Ferencvárosi 

Intézmény Üzemeltetési Központot jelöli ki. 

 

Határidő: 2015. április 01. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

 

9.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy 2015. április 1. napjától a Ugrifüles Óvoda vonatkozásában a gazdasági szervezeti 

feladatok ellátására az Áht. 10.§ (4a) bekezdésében foglaltak alapján a Ferencvárosi 

Intézmény Üzemeltetési Központot jelöli ki. 

 

Határidő: 2015. április 01. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

 

10.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy 2015. április 1. napjától a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 

vonatkozásában a gazdasági szervezeti feladatok ellátására az Áht. 10.§ (4a) bekezdésében 

foglaltak alapján a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központot jelöli ki. 

 

Határidő: 2015. április 01. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

 

11.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a polgármestert, hogy  

a) a gazdasági szervezeti feladatok ellátásával összefüggő változásokra tekintettel az 

érintett intézmények (óvodák + FMK + FIÜK) alapító okiratának módosítását készítse 

elő, 

b) a gazdasági szervezeti feladatok ellátásával összefüggő változásokra tekintettel az 

érintett intézményekkel a feladat és munkamegosztást szabályozó megállapodások 

előkészítéséről gondoskodjon, 

c) a gazdasági szervezeti feladatok ellátásával összefüggő változásokra tekintettel az 

érintett intézmények létszámkeretének megállapítására vonatkozó javaslat 

kidolgozásáról gondoskodjon, és azokat terjessze jóváhagyásra a képviselő-testület elé 

a 2015. márciusi ülésre. 

 

Határidő: képviselő-testület 2015. márciusi ülése 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

 

12.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztésben foglaltakkal összefüggésben az 

Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítását terjessze a képviselő-testület elé 

 

Határidő: képviselő-testület 2015. májusi ülése 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

 



1. számú melléklet 
 

Feladatok ütemezése az irányító szervre és az érintett költségvetési szervekre vonatkozólag 
 

 

                                    

*      Óvodák: Epres, Csicsergő, Csudafa, Liliom, Kicsi Bocs, Napfény, Méhecske, Ugrifüles, Kerekerdő Óvoda           

**    FMK Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei   

***  FIÜK Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 

 

 

 

 Téma Határidő Felelős Dokumentum 
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1. Munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó 

megállapodások (a továbbiakban: munkamegosztási megállapodások) 

/ingatlanhasználatra vonatkozó szerződés elkészítése, nyilvántartott 

tárgyi eszközök felmérése. 

 

2015. 

február 20. és március 11. 

között 

Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 

Humánszolgáltatási Iroda, Pénzügyi Iroda, 

óvodavezetők*, intézményi gazdasági vezetők, 

FMK** intézményvezető, gazdasági vezető, 

FIÜK*** intézményvezető, gazdasági vezető 

Megállapodások, 

szerződés 

2. Intézményi költségvetés - szakmai és működtetési feladataihoz 

kapcsolódó - előirányzatainak szétbontása, egyeztetések. 

2015. 

február 20. és  

 április 15. között 

Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 

Humánszolgáltatási Iroda, Pénzügyi Iroda, 

óvodavezetők, intézményi gazdasági vezetők, FMK 

intézményvezető, gazdasági vezető, FIÜK 

intézményvezető, gazdasági vezető 

Emlékeztető, intézményi 

költségvetés 
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3. A teljes körű tájékoztatás érdekében ajánlott az Nkt., Kjt. és 

közművelődési tv. szerinti egyeztetések végrehajtása az óvodákban 

és az FMK-ban is.  

 

3.1 Az érintett dolgozók nyilatkoztatása, hogy az áthelyezést, 

elfogadják-e? 

3.2 Az  óvodai munkaközösségek valamint az FMK közalkalmazotti 

tanácsának tájékoztatása. 

 

Tájékoztatás, írásbeli nyilatkozatok. 

2015.  

február 20. és március 11. 

között 

 

Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, 

Humánszolgáltatási Iroda, 

Humánpolitikai Csoport, óvodavezetők, FMK, 

FIÜK intézményvezető, 

Nyilatkozatok 

4. Egyeztetés a közalkalmazotti nyilatkozatok alapján a FIÜK-höz 

átkerülő létszámról, munkakörökről. 

2015. 

február 20. és március 11. 

között 

 

Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, 

Humánszolgáltatási Iroda, óvodavezetők, FMK 

intézményvezető, FIÜK intézményvezető 

Nyilatkozatok, 

munkaköri leírások, 

kinevezések 

5. A FIÜK új szervezeti struktúrájának kialakítása és az ezzel 

kapcsolatos munkáltatói intézkedések. 

2015.  

február 20. és március 11. 

között 

 

Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 

Humánszolgáltatási Iroda, Pénzügyi Iroda, FIÜK 

intézményvezető, gazdasági vezető 

tervezet 
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 6. Képviselő-testületi előterjesztés előkészítése (Az óvodák, a FIÜK 

és az FMK módosított Alapító Okiratának szerkesztése, 

munkamegosztási megállapodások módosításának előkészítése, 

engedélyezett létszámok meghatározása). 

2015.  

február 20. és  

március 11. között 

Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 

Humánszolgáltatási Iroda 

Pénzügyi Iroda  

 

Előterjesztés,  

alapító okiratok, 

megállapodások 

7. Intézményi alapdokumentumok (SZMSZ és mellékletei 

szabályzatainak, stb.) módosítása. 

2015.   

május 31. 

Óvodavezetők, FMK intézményvezető, FIÜK 

intézményvezető 

szabályzatok 



2. számú melléklet 

 

 

Óvoda 
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csoportszám 4 4 4 4 8 10 16 8 6 

  

férőhely 100 88 83 100 200 239 405 142 150 

Munkakörök 2015.01.01. 

Pedagógus 9 9 9 9 17 21 34 17 14 139 

óvodapszichológus***           1   0,5   1,5 

Összesen: 9 9 9 9 17 22 34 17,5 14 140,5 

nevelő munkát segítő alkalmazottak 

dajka 4 4 4 4 8 10 16 8 6 64 

óvodatitkár         1 1 1 1 1 5 

irodai ügyintéző             1     1 

kisegítő       1           1 

takarítónő     1    1 1       2 

mosónő             1     1 

konyhás 2 2 1 1 3 3 5 3 2 22 

Összesen: 6 6 6 6 13 15 24 12 9 97 

pedagógus+óvodapszichológus+ nevelőmunkát segítő alkalmazottak összesen 237,5 

gazdasági-, technikai - és egyéb alkalmazottak 

gazdasági vezető 1       1   1     3 

könyvelő 1       1   1     3 

pénztáros 0,5       1   0,5     2 
pénzügyi /ügyviteli 

ügyintéző         
 

        1 

udvari munkás* 1                 1 

vízforgató kezelő             1     1 

fűtő/karbantartó**         1 1 1 1 1 5 

Összesen: 3,5 0 0 0 4 1 4,5 1 1 15 

                      

Mindösszesen: 18,5 15 15 15 34 38 62,5 30,5 24 252,5 

* Az Epres Óvoda alkalmazottja a négy lakótelepi óvoda (Epres, Ugrifüles, Napfény, Méhecske) udvari teendőit is ellátja. 

** A Liliom Óvodában alkalmazott fűtő, karbantartó, vízforgató-kezelő az udvari munkás munkakört is ellátja. 

 *** 

 


