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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített X 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.  

 
  



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Tisztelt Képviselő-testület a 2020. július. 2. napján tartott ülésén a 366/2020. (VII.2.) 

számú határozatával a FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét tisztségéből a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény 3:25. § (1) bekezdés c) pontja illetve (2) bekezdése alapján azonnali 

hatállyal visszahívta, egyúttal a FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és az ügyvezető között 2017. május 4. napjától 

2022. május 3. napjáig tartó határozott időre szóló, 2017. április 25. napján kelt 

Munkaszerződéssel – melyet Felek közös akarattal 2017. július 10. napján módosítottak – 

létesített vezető állású munkaviszonyát a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

78. § (1) bekezdése alapján azonnali hatállyal megszüntette. 

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:112. §-ában 

[A vezető tisztségviselő önállósága] foglaltak értelmében a társaság ügyvezetését a vezető 

tisztségviselő – a társasággal kötött megállapodása szerint – megbízási jogviszonyban vagy 

munkaviszonyban láthatja el. 

 

A munkaviszonyban álló ügyvezető munkaviszonyára a munka törvénykönyvéről szóló 2012. 

évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

A FESZOFE Nonprofit Kft. köztulajdonban álló Kft. (munkáltató), ezért a köztulajdonban 

álló munkáltatóval fennálló jogviszonyra irányadóak az Mt. 204-207. §-ban foglalt speciális 

rendelkezések is. 

Az Mt. 91. pontja, azon belül a 208-211. §-a rendelkezik a vezető állású munkavállalókra 

vonatkozó eltérő előírásokról. 

Az Mt. 208. § (1) bekezdése értelmében vezető állású munkavállaló a munkáltató vezetője, 

vagyis, ha az ügyvezetői tisztség ellátására adott megbízás alapján az ügyvezető 

munkaviszonyban látja el az ügyvezetői feladatokat, abban az esetben az ügyvezető vezető 

állású munkavállalónak is minősül. 

 

Abban az esetben, ha az ügyvezetői tisztség ellátására irányuló feladatokat az ügyvezető 

munkaviszonyban fogja ellátni, abban az esetben a feleknek munkaszerződést kell létesíteni 

egymással a vezető állású munkavállalókra vonatkozó eltérő rendelkezésekkel. 

 

A Ptk. 3:4. § (1) bekezdése értelmében a jogi személy létrehozásáról a személyek 

szerződésben, alapító okiratban vagy alapszabályban szabadon rendelkezhetnek, a jogi 

személy szervezetét és működési szabályait maguk állapíthatják meg, (2) bekezdése 

értelmében a jogi személy tagjai, illetve alapítói az egymás között és a jogi személyhez 

fűződő viszonyuk, valamint a jogi személy szervezetének és működésének szabályozása során 

a létesítő okiratban- a (3) bekezdésben foglaltak kivételével- eltérhetnek e törvénynek a jogi 

személyekre vonatkozó szabályaitól, (3) bekezdése értelmében a jogi személy tagjai, illetve 

alapítói nem térhetnek el az e törvényben foglaltaktól, ha 

 a) az eltérést e törvény tiltja; vagy 

b) az eltérés a jogi személy hitelezőinek, munkavállalóinak vagy a tagok 

kisebbségének jogait nyilvánvalóan sérti, vagy a jogi személyek törvényes 

működése feletti felügyelet érvényesülését akadályozza. 

A Ptk. 3:114 §-a értelmében a vezető tisztségviselői megbízatás 5 évre – ha a társaság ennél 

rövidebb időtartamra jött létre, erre az időtartamra – szól. 

 



A fentiekben idézett jogszabályi rendelkezések értelmezése alapján megállapítható, hogy az 

alapító a gazdasági társaság társasági szerződésében (alapító okiratában) a diszpozitív 

szabályozás alapelvéből következően a vezető tisztségviselői megbízatás időtartamát 5 évtől 

eltérő határozott időtartamban vagy határozatlan időtartamban is megállapíthatja.  

A Ptk. 3:114. §-ában foglalt rendelkezés kizárólag abban az esetben irányadó, ha a társasági 

szerződés (alapító okirat) e rendelkezéstől eltérően nem rendelkezik. 

 

A munkaviszony időtartama alapvetően a vezetői megbízás időtartamához igazodik. Ha a 

vezetői megbízás határozott időtartamú, a vezetői megbízás munkaviszonyban történő ellátása 

esetén a munkaviszony is határozott időtartamú. Ha a vezetői megbízás határozatlan, ez 

esetben a vezetői megbízás határozatlan időtartamú munkaviszonyban látható el. 

 

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt tartalommal írja ki 

az ügyvezető igazgatói pályázatot. 

 

 

Budapest, 2020. július 9. 

 

        Baranyi Krisztina s.k. 

            polgármester 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

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

dönt, hogy a FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság vezető tisztségviselő (ügyvezető igazgató) megbízatásának 

időtartamát határozatlan időben állapítja meg az eredményes eljárás során kiválasztott 

ügyvezető igazgató megbízatásának napjától. 

Határidő: 2020. július 13. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

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

a Polgármestert, hogy a vezető tisztségviselői (ügyvezető igazgató) megbízatás 

határozatlan időtartamban történő meghatározását tartalmazó alapító okirat módosítást a 

FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság ügyvezető igazgató munkakör ellátására vonatkozó pályázat elbírálásával 

egyidőben terjessze a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 

Képviselő-testülete elé. 

Határidő: 2020. július 13. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

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

dönt, hogy a FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói munkakör betöltésére pályázatot ír ki a …/2020. 

sz. előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat 

közzétételéről a hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon. 

Határidő: 2020. július 13. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 



…/2020. számú előterjesztés melléklete 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

(1092 Budapest, Bakáts tér 14.) 

 

pályázatot hirdet a 

 

FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és  

Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

ügyvezető igazgatói 

feladatok ellátására 

 

A jogviszony típusa: 

Munkaviszony (vezető állású munkavállaló) 

 

A munkaviszony időtartama: 

Határozatlan 

 

A munkavégzés helye: 

1095 Budapest, Gát u. 25. 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

 

 Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint 

bíróságok és más hatóságok előtt. Az ügyvezető e jogkörét az ügyek meghatározott 

csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja. 

 Az ügyvezető illetve az önkormányzat Szervezési Osztálya gondoskodik a határozatok 

könyvének vezetéséről. 

  Az ügyvezető elkészíti a társaság mérlegét és a vagyonkimutatást, és ezeket a 

Képviselő - testület elé terjeszti. 

 Az ügyvezető köteles a Képviselő – testület kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást 

adni, a társaság irataiba való betekintést lehetővé tenni. 

 Az ügyvezető előterjesztést készít a törzstőke felemeléséről vagy leszállításáról, a 

felemelés vagy leszállítás végrehajtását és megtörténtét bejelenti a cégbíróságnak. 

 Az ügyvezető a csődeljárás iránti kérelmet benyújtja az illetékes bíróságnak; és erről a 

társaság bankszámláit vezető pénzintézetek értesíti; továbbá mindazon feladatokat 

ellátja, amelyeket a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról 

szóló törvény az ügyvezető számára meghatároz. 

 A társaság átalakulása, egyesülése vagy szétválása során törvényben rögzített és a 

Képviselő - testület által meghatározott feladatokat végrehajtja. 

 A Képviselő - testületi határozatok végrehajtását megszervezi. 

 A cégbíróságnál bejegyzett adatok megváltozását bejelenti. 

 A társaság gazdálkodásával összefüggő jogszabályokban és a társaság belső 

szabályzataiban, utasításaiban meghatározott feladatokat végrehajtja, végrehajtatja és a 

végrehajtást ellenőrzi. 

 A társaság leggazdaságosabb működéséhez szükséges szervezetet kialakítja, a 

szervezetek működési rendjét meghatározza. 

 A társaság éves gazdasági tervének elkészítéséről gondoskodik. 



 A gazdaságosság és hatékonyság fokozására vonatkozóan intézkedéseket dolgoz ki, az 

intézkedések végrehajtását ellenőrzi és értékeli. 

 A társaság érdekeltségi rendszerét kialakítja. 

 Az ügyvezető feladata a biztonságos és a dolgozók egészségét óvó munkafeltételek 

biztosítása. 

 Az ügyvezető feladata a közvetlen felügyelete alá tartozó munkatársak munkájának 

irányítása, ellenőrzése és értékelése. 

 A Képviselő - testület, a felügyelő bizottság és könyvvizsgáló hatáskörébe nem tartozó 

kérdésekben önállóan dönt. 

 A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja. 

 A gazdasági vétséget, bűncselekményt elkövető dolgozókkal szemben az eljárást 

megindítja. 

 A szervezeti és működési rend szabályozásában dönt (kivéve, ha ez nem tartozik a 

Képviselő-testület hatáskörébe). 

 A munkaköri leírásokat jóváhagyja. 

 Meghatalmazást ad az alkalmazott dolgozók közül a társaság képviseletére. 

 Utalványozási jog megadása, visszavonása. 

 Olyan hitelfelvétel ügyében dönt, amelyek nem tartoznak a Képviselő - testület 

hatáskörébe. 

 A társaság tűz-, munka- és környezetvédelmi rendszere szabályozását jóváhagyja. 

 A társaság reklám és propaganda munkájában dönt. 

 A társaság információs és adatfeldolgozási rendszere kialakításában, fejlesztésében 

dönt. 

 A társaság eredményes és gazdaságos működésének biztosítása. 

 

Munkabér és juttatás: 

Mt. szerint 

 

Pályázati feltételek: 

 

 felsőfokú iskolai végzettség, 

 cselekvőképesség, 

 magyar állampolgárság, 

 büntetlen előélet. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 

 a pályázó részletes szakmai önéletrajza, 

 vezetői program, 

 végzettséget igazoló okiratok másolata, 

 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

 hozzájáruló nyilatkozat 3. személy betekintéséhez, 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy 

zárt ülésen tárgyalja, 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy megbízása esetén a munka törvénykönyvéről szóló 

2012. évi I. törvény szerinti vezető munkavállalóra vonatkozó összeférhetetlenség vele 

szemben nem áll fenn, 



 a pályázatokat 2 azonos szövegű és mellékletű példányban (1 pld-t nem összefűzve) 

kell benyújtani. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 30. 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

 

 postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (1092 

Budapest, Bakáts tér 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: 

FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói megbízás. 

 Személyesen: Polgármesteri Titkárság (1092 Budapest, Bakáts tér 14. I/24.). 

 

A pályázat elbírálásának módja: 

A pályázatot a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-

testülete bírálja el. 

 

A munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.ferencvaros.hu, valamint a 

www.feszofe.hu honlapon szerezhet. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ferencvaros.hu/

