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Normatív határozat 
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: 
Okirat száma: M/509075/2022/1. 

Módosító okirat 
A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2021. szeptember 22. napján kiadott, E/509075/2021/1. számú 
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 53/2022. (II.17.) számú határozatára figyelemmel – 
a következők szerint módosítom: 
 
1.Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
4.3.A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
Közművelődési feladatellátás az 1997. évi CXL. törvény alapján: 
- területi szintű közművelődési tevékenységek szervezése, támogatása, a közművelődési feladatellátás, a 
közművelődési intézmények és a közösségi színterek működésének kérdéseiben szakmai szolgáltatás biztosítása, 
a közművelődés minőségbiztosítási-, fejlesztési rendszere működésének segítése; 
- együttműködés az országos, a hazai és a nemzetközi szakmai szervezetekkel; 
- a terület- és vidékfejlesztési célokkal összhangban közművelődési tevékenységgel összefüggő elemzések és 
fejlesztő programok készítése és hasznosítása, szakmai műhelyek működtetése, innovatív kezdeményezések 
támogatása, közreműködés a kulturális alapú gazdaságfejlesztésben a kreatív és kulturális ipari szolgáltatások 
fejlesztésével; 
- a területi szintű amatőr művészeti, népművészeti, hagyományőrző tevékenységek megőrzésének és 
fejlesztésének, a népi iparművészet, az élethosszig tartó tanulás, a tanórán kívüli nevelés, a szakképzés, az 
ismeretterjesztés, a közösségfejlesztés, a honismereti, helytörténeti kutatás, az anyanyelvápolás, a kulturális 
turizmus szakmai támogatása; 
- közművelődési információs szolgáltatás nyújtása, tematikus adatbázisok létrehozása és működtetése, részvétel 
az országos információs adatbázis működtetésében és a közművelődési statisztikai adatgyűjtésben; 
- a területi szintű értéktárak összeállításának módszertani segítése, területi kulturális regiszter gondozása, az adott 
terület és a főváros szellemi, tárgyi, természeti kulturális örökségének, környezeti, művészeti, közművelődési 
sajátosságainak bemutatása, közreműködés digitális archívum működtetésében; 
- a közművelődési tevékenységek szervezőinek, vezetőinek szakmai képzése és továbbképzése, szakkiadványok 
megjelentetése. 



 
Muzeális feladatellátás a 1997. évi CXL. törvény alapján: 
- a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos szaktevékenység keretében 

kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi, gondozza és kiállításon bemutatja; 

- biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét, 
- kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó tanulás folyamatához; 
- közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez; 
- együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai programjaival segíti az iskolai és 
iskolán kívüli nevelés céljainak elérését; 
- elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan megújuló múzeumpedagógiai és 
múzeum-andragógiai programkínálatot biztosít; 
- az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó szolgáltatásokkal helyi és 
országos szinten elősegíti a gazdaság élénkítését. 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 
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