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Tisztelt Képviselő-testület!
Az állami és önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tulajdonosi joggyakorlását
szabályozó törvények (a 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról, illetve a 2011. évi CXCVI.
törvény a nemzeti vagyonról) a vagyongazdálkodási feladatokat - ideértve a tulajdonosi
ellenőrzés végrehajtását is - a tulajdonosi joggyakorló szervezet hatáskörébe utalja.
A Ferencvárosi Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok tag-/közgyűlésének szerepét a
fent hivatkozott ogszabályi rendelkezések értelmében az Önkormányzat Képviselő-testülete tölti
be. Ennek megfelelően mellékelten előterjesztem a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft., a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Kft.,
valamint a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. vezetőinek bérezéséről
készített javaslatot.
Az elmúlt időszakban több külső, országos hatás is befolyásolta a magyar köztulajdonban álló
társaságok cégvezetőinek biztosított bérezés tulajdonosi meghatározását, annak módosulásait,
ami alapján időszerű a ferencvárosi önkormányzati társaságok vezetőinek alapbérét is
felülvizsgálni.
Egyrészt változott a jogi környezet, a 2014. március 15-én hatályba lépett 2013. évi V. törvény,
az új Polgári Törvénykönyv rendelkezési értelmében a cégvezetők felelősségének szabályozása is
módosult, jelentősen szigorodott, ami az egyszemélyi vezetői felelősség növekedését jelentette döntően a kárfelelősség tekintetében.
Másik jelentős változás a 2015 őszi kormánydöntésnek (1660/2015. IX. 15. Kormány határozat)
köszönhetően az állami cégek vezetőinek anyagi elismertségében történt, amely – az Állami
Számvevőszék javaslatára – lehetővé tette, hogy a pénzügyi szektorban havi bruttó öt-, az
energiaszolgáltatóknál és a kiemelt stratégiai jelentőségű cégeknél négy-, míg a többi állami
vállalatnál hárommillió forint legyen az alapbér plafonja.
A Kormány döntésének hatására a köztulajdonban álló társaságok vezetőinek juttatását a
tulajdonosok fokozatosan - az eddigiekhez képest versenyképesebb fizetések biztosításával közelítették a magánszféra, illetve a már újraszabályozott állami cégek hasonló beosztású
szereplőinek keresetéhez. A vezetői fizetések meghatározásánál a társaság jelentőségével
összhangban a feladat összetettségét, a felelősség mértékét, valamint a társaság működését
jellemző mérleg adatokat (árbevétel, saját tőke, mérlegfőösszeg nagysága, létszám) szokták
figyelembe venni a döntéshozók.
A köztulajdonban álló társaságok vezetői alapbéreinek rendezésével párhuzamosan az állami és
önkormányzati szektorban 2016-tól kezdődően jelentős általános központi béremelés is
megvalósult. Az állami, önkormányzati szektorban a fentiekben bemutatott minden szinten
érvényesülő általános bérrendezéssel összhangban javaslom az önkormányzati tulajdonban lévő
gazdasági társaságok vezetőinek – akik évek óta változatlan munkabérek mellett látják el
feladataikat – munkabérét megállapítani.
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
A társaság ügyvezetője 2008. júniustól (jelenlegi vezetői megbízás: 2015. július 1-től) Dr.
Kovács József
munkabére: bruttó 693.000,- Ft/hó.
A társaság fontosabb mérleg adatai:
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Saját tőke
Mérleg főösszeg
Árbevételek (nettó, egyéb, rendkívüli)

2016 tény
e Ft
36 057
145 523
1 057 768

FESZOFE Nonprofit Kft.
A társaság ügyvezetője 2011. januártól (jelenlegi vezetői megbízás: 2017. május 04-től) Sebők
Endre
munkabére: bruttó 610.000 Ft/hó
A társaság fontosabb mérleg adatai:

Saját tőke
Mérleg főösszeg
Árbevételek (nettó, egyéb, rendkívüli)

2016 tény
e Ft
117 089
562 902
820 871

FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.
A társaság vezérigazgatója 2010. decembertől (jelenlegi vezetői megbízás: 2014. november 10től Vörös Attila
munkabére: bruttó 970.000,- Ft/hó
A társaság fontosabb mérleg adatai:

Saját tőke
Mérleg főösszeg
Árbevételek (nettó, egyéb, rendkívüli)

2016 tény
e Ft
900 369
1 069 022
2 138 268

A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő társaságok esetében a két Nonprofit Kft.
ügyvezetőjének munkabérét egységesen bruttó 885.000,- Ft/hó összegben, a részvénytársaság
vezérigazgatójának munkabérét bruttó 1 190.000,- Ft/hó összegben javaslom meghatározni.
Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy előtejresztést megtárgyani és a határozati
javaslatokat elfogadni szíveskedjen.
Budapest, 2017. június 27.
dr. Bácskai János s.k.
polgármester
Határozati javaslat:
1.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Ferencvárosi Szociális Foglalkozató és Ellátó Nonprofit Kft. ügyezető igazgatója,
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Sebők Endre munkabérét 2017. június 01. napjától bruttó 885.000,- Ft/ hó összegben állapítja
meg.
Határidő: 2017. június 29.
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester
2.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálatató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatója, dr. Kovács József munkabérét 2017. június 01. napjától bruttó 885.000,- Ft/hó
összegben állapítja meg.
Határidő: 2017. június 29.
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester
3.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója,
Vörös Attila munkabérét 2017. június 01. napjától bruttó 1.190.000,- Ft/hó összegben állapítja
meg.
Határidő: 2017. június 29.
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester
4.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
Polgármestert, hogy a munkabérváltozással kapcsolatos munkáltatói intézkedések
megtételéről gondoskodjon.
Határidő: 2017. július 15.
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester
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