
 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 116/2020. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2020. július 13-i ülésére 

 
 

Tárgy:      A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és 
Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető 
igazgatójának (vezető tisztségviselőjének) átmeneti 
jelleggel történő megbízása 

 
Előterjesztő:     Baranyi Krisztina polgármester 
 
Készítette:     Apollónia Aranka közigazgatási főtanácsadó, irodavezető 
     Polgármesteri és Jegyzői Kabinet 
 

Előzetesen tárgyalja:   Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 2020. július 13. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
 
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.  

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható. X 

 
  



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 cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 

törvény (a továbbiakban: Ctv.) 33. § (2) bekezdése értelmében a cégbejegyzésre 

(változásbejegyzésre) irányuló kérelmet a cég képviselője (ügyvezetője) jogi képviselő útján 

köteles előterjeszteni.  

A Ctv. 34. § (1) bekezdése értelmében kötelező cégbejegyzés esetén a bejegyzési kérelem 

előterjesztésének határideje – ha a törvény kivételt nem tesz – a létesítő okirat aláírásától, 

illetve elfogadásától számított 30 nap, a (2) bekezdés értelmében a cégbíróság 50.000,- Ft-tól 

900.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtja azt, aki a bejelentési kötelezettségét késedelmesen 

teljesíti. 

 

A Ctv. 50. § (1) bekezdése értelmében a változásbejegyzési eljárásra – az e törvényben foglalt 

kivételekkel – a cég bejegyzésére vonatkozó eljárás rendelkezései megfelelően irányadók. 

Ugyanezen szakasz (5) bekezdése értelmében változásbejegyzési kérelem esetén – törvény 

eltérő rendelkezése hiányában – a kérelem benyújtásának határideje a változás 

bekövetkezésétől számított 30 nap.  

 

Figyelemmel arra, hogy cégváltozásbejegyzési kérelmet a cégnek a változás időpontjában a 

cég képviseletére jogosult vezető tisztségviselője tud jogi képviselője útján a cégbírósághoz 

előterjeszteni, ezért a társaság új vezető tisztségviselője kinevezését követően 

változásbejegyzési kérelem keretében egyrészt bejelenti a korábbi ügyvezető tisztségének 

meghatározott időpontban történő megszüntetését (2020. július 2.), csatolva az ezt tartalmazó 

alapítói határozatot, másrészt e változásbejegyzési kérelem keretében bejelenti az új 

ügyvezetői tisztség létrejöttének időpontját (2020. július 13.), a tisztség időtartamát, csatolva 

az erről szóló alapítói határozatot. Továbbá csatolva a jogi képviselő útján elkészített – az 

ügyvezetői tisztség változását tartalmazó – egységes szerkezetű alapítói okiratot is. 

 

Törvényességi felügyeleti eljárás, illetve pénzbírság kiszabásának elkerülése érdekében 

javasolt a változásbejegyzési kérelmet 2020. július 2-tól számított 30 napon belül 

előterjeszteni. 

 



Kizárólag a régi ügyvezető tisztsége megszűnésének tárgyában külön változásbejegyzési 

kérelem azért nem terjeszthető elő, mert az előterjesztés időpontjában nincsen a társaságnak 

megválasztott vezető tisztségviselője. 

Mindezek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testület részére, hogy a FESZOFE 

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

ügyvezető igazgatói (vezető tisztségviselő) feladatainak ellátásával 2020. július 13. napjától 

2020. augusztus 31. napjáig (az eredményes pályázati eljárás során kiválasztott ügyvezető 

igazgató megbízásáig) Pataki Márton Dánielt – a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és 

Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatóját – bízza meg (tisztségét megbízási jogviszony keretében 

fogja ellátni). 

 

 

Budapest, 2020. július 10. 

 

        Baranyi Krisztina s.k. 

            polgármester 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

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

dönt, hogy Pataki Márton Dánielt 2020. július 13. napjától 2020. augusztus 31. napjáig 

tartó határozott időtartamra (az eredményes pályázati eljárás során kiválasztott ügyvezető 

megbízásáig) a FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgató (vezető tisztségviselő) munkakör 

ellátásával megbízza (tisztségét megbízási jogviszony keretében látja el). 

 Határidő: 2020. július 13. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

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

a Polgármestert, hogy a FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói 

intézkedések megtételéről, valamint az alapítói határozat cégbírósághoz történő 

benyújtásáról gondoskodjon. 

Határidő: 2020. július 13. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

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

dönt, hogy tulajdonosi jogkörében a FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és 

Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát 2020. július 13. napjától 

a …/2020. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerint módosítja és felhatalmazza a 

Polgármestert a Módosító Okirat aláírására. 

Határidő: 2020. július 23. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

  



…/2020. számú előterjesztés 1. számú melléklete 

 
ALAPÍTÓI HATÁROZAT 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tag, mint a FESZOFE 

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

egyszemélyes tulajdonosa – a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzatának Képviselő-testülete által …./2020. (VII. ..) határozatára figyelemmel 

– a 2013. évi V. tv. 3:109. § (4) bekezdése alapján az alábbi Alapítói határozatot hozom 

 

1. Az Alapító Okirat 7.1. pontja az alábbira módosul: 

 

„ 7.1. A közhasznú társaság Alapító által kijelölt ügyvezetője 2020. július 13. napjától 2020. 

augusztus 31. napjáig: 

 

Neve:        Pataki Márton Dániel 

Anyja neve:       Pándy Krisztina 

Lakcíme:       1034 Budapest, Szőlő u. 21. 

Adóazonosító jele:     8424420772 ” 

 

2. Az Alapító Okirat 7.2. pontja az alábbira módosul: 

 

„7.2. A társaság Alapítója kijelenti, hogy az általa kijelölt ügyvezető nem tagja az 

önkormányzati képviselő-testületnek, illetve személyével szemben egyéb 

összeférhetetlenségi ok sem áll fenn. 

Az ügyvezető 2020. július 13. napjától 2020. augusztus 31. napjáig megbízási jogviszony 

keretében látja el feladatát.” 

 

3. Az Alapító Okirat 7.10. pontja az alábbira módosul: 

 

„7.10. Megszűnik az ügyvezető jogviszonya: 

 a) a határozott tartalmú munkaviszony, megbízási jogviszony lejártával; 

 b) visszahívással; 

 c) törvényben meghatározott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével; 

 d) lemondással, 

e) elhalálozással; 

f) törvényben meghatározott esetben.” 

 

4. Jelen Módosító Okirat 2020. július 13. napján lép hatályba. 

 

5. Az Alapító Okirat jelen Módosító okirattal nem érintett részei változatlan tartalommal 

maradnak hatályban. 

 

Budapest, 2020. július 13. 

 

 

       ……………………………… 

                Baranyi Krisztina 

        polgármester 


