
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 

 

        Iktató szám: 105/2020. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. július 2-i ülésére 

 

 
Tárgy: FESZOFE Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolója és 2020. évi üzleti terve 

 

 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Készítette: FEV IX. Zrt. 

 
Előzetesen tárgyalja:  
 
 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szathmáryné s.k. 
 
 

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 

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.  
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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
A FESZOFE Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolója és 2020. évi üzleti terve 

 

 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) bekezdése értelmében minden év május végéig az 

érintett vállalkozások kötelesek éves beszámolót készíteni, amelyeket a tulajdonosok jóváhagyását 

követően a Cégbíróságnak és az adóhatóságnak kell megküldeni, egyben gondoskodni kell azok 

közzétételről is. 

 

A Ferencvárosi Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok tag/közgyűlésének szerepét a 

jogszabály értelmében az Önkormányzat Képviselő-testülete tölti be. 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel – az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar 

állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére – 

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és 

hatáskörében eljárva a 183/2020. (V.11.) számú önkormányzati határozattal FEV IX. Ferencvárosi 

Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt., a 325/2020. (VI.17.) számú önkormányzati határozattal a 

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi éves beszámolóit elfogadtam, 

és felkértem a társaságok vezető tisztségviselőit a beszámoló aláírására és annak a cégbíróságra történő 

benyújtására és közzétételére, továbbá a 2020. évi üzleti terveit jóváhagytam. 
 

A FESZOFE Nonprofit Kft. 2019. évi Éves beszámolóját és 2020. évi Üzleti tervét a társaság Felügyelő 

Bizottsága 2020. május 29-én fogadta el. A FESZOFE Kft. Alapító okirata (mint mindegyik, Ferencváros 

Önkormányzatának tulajdonában lévő társaság Alapító okirata/Alapszabálya) azt írja elő, hogy a 

tulajdonos számára április 30. napjáig  kell megküldeni a beszámolót, azonban ezt a 140/2020 (IV.21) 

számú Kormányrendeletre hivatkozva, amely a 2019. évi Éves Beszámoló és a hozzá tartozó társasági 

adó, iparűzési adó, valamint egyéb bevallások, szöveges elemzések, üzleti tervek, statisztikák bevallási 

határidejét: 2020. szeptember 30-ig meghosszabbítja, nem tették meg. 

 

Tekintettel a Társasággal kapcsolatban az East-Audit Kft. által készített átvilágításban megfogalmazott 

súlyos állításokra, figyelemmel a meghosszabbított határidőre, bizalom hiányában a rendkívüli 

polgármesteri hatáskörben a 2019. évi Éves Beszámolót nem tudtam elfogadni. 
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A Felügyelő Bizottság által elfogadásra javasolt beszámolót és üzleti tervet mellékelten előterjesztem, de 

az javaslatom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület bízzon meg egy másik könyvvizsgálót a FESZOFE 

Nonprofit Kft. 2019. évi Éves Beszámolójának a felülvizsgálatával.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 

 

 

 

Budapest, 2020. június 25. 

 

 
                Baranyi Krisztina s.k. 

                     polgármester 

 

 

 
Mellékletek: 

1./ FESZOFE Nonprofit Kft. 2019. éves beszámolója és 2020. évi üzleti terve 

2./ A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. elemzése a FESZ és a FESZOFE beszámolóiról 
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Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

a. Felkéri a polgármestert, hogy bízzon meg egy másik könyvvizsgálót a FESZOFE Nonprofit Kft. 

2019. évi Éves Beszámoljának könyvvizsgálatával. 

b. A FESZOFE Nonprofit Kft. 2019. évi Éves Beszámolójának elfogadásáról szóló döntését az 

ismételt könyvvizsgálat eredményének függvényében hozza meg. 

 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

 


