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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 2020. július 13-án 

13.00 órakor tartott rendkívüli üléséről 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme 
  Budapest IX. ker. Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak: Takács Krisztián,  
            Takács Zoltán,  
            Jancsó Andrea,  
            Torzsa Sándor, 
            Dr. Bácskai János,  
            Gyurákovics Andrea,  
            Borbás Gabriella,  
            Matisz Károly (igazoltan távol) 
            Ferenczy Lászlóné,  
            Mezey István,  
            Mathauser Tünde tagok. 
 
Hivatal részéről: Reiner Roland alpolgármester, Baloghné dr. Nagy Edit jegyző, dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, 
dr. Szabolcs Mária aljegyző, Romhányi Ildikó irodavezető-helyettes, Apollónia Aranka irodavezető, dr. 
Szathmáryné dr. Alföldi Marianna és dr. Bodrogai Tibor a Jogi és Pályázati Csoport munkatársai, Petrovicsné 
Fehér Judit csoportvezető, Koór Henrietta csoportvezető, Herczeg Renáta jegyzőkönyvvezető.  
 
Meghívottak: Kállay Gáborné és Árva Péter képviselők, Pataki Márton – FEV IX. Zrt. vezérigazgatója. 
 
Takács Krisztián: Tisztelettel köszöntöm a Bizottság minden tagját. Megállapítom, hogy a bizottság 10 fővel 
határozatképes, az ülést 13:00 órakor megnyitom. Napirendi javaslattal kapcsolatban kérés, észrevétel? További 
kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról. 
Most csak két napirendi pontunk van és az idő is eléggé sürget, szóval a képviselőket szeretném arra megkérni, 
hogy pont emiatt adjunk teret inkább a bizottsági tagoknak, akik a képviselő-testületi ülés során nem lesz 
lehetőségük annyira érvényesülni.  
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
GKB 148/2020. (VII.13.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
ügyvezető igazgatójának (vezető tisztségviselőjének) átmeneti jelleggel történő megbízása 

116/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
2./ A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
ügyvezető igazgató (vezető tisztségviselő) munkakör betöltésére pályázat kiírása 

115/2020. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 (10 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
ügyvezető igazgatójának (vezető tisztségviselőjének) átmeneti jelleggel történő megbízása 

116/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Ferenczy Lászlóné: Úgy érzem a bizottság és a Képviselő-testület is egy kényszerhelyzetben van most, hogy a 
döntést meghozza. Talán átgondoltabban kellett volna ezt a kérdést kezelni már indításnál.  
 
Mezey István: Nem volt lehetőségem a képviselő-testületi ülésen jelen lenni, de az online közvetítésen látszott, 
hogy meglehetősen furcsa eljárásrendben döntött úgy a Képviselő-testület, hogy azonnali hatállyal meneszti 
Igazgató Urat. Vannak kategóriák a politikai boszorkányüldözésre, ennek egy remek példáját láttuk azon a 
testületi ülésen. Azt gondolom, hogy az a fajta jogrend hála az Istennek Magyarországon még nincsen, hogy 
vélemények és feltételezések alapján valakit börtönbe küldenek. Remélem, hogy ilyen jogrend nem is fog 
kialakulni Magyarországon. Addig, ameddig ilyen nincsen, jó lenne a jelenlegi keretek szerint gondolkodni. 
Csatlakozom Ferenczy Lászlóné megjegyzéséhez. Felelőtlennek bizonyult ez a testületi döntés. Elsősorban 
Igazgató Úr volt Polgármester Asszony célpontja. Üdvös lett volna, ha a képviselők nem csatlakoztak volna a 
döntéssel. Mint a mellékelt ábra mutatja, az ott dolgozókkal kapcsolatban nehéz helyzetet alakított ki, akár a 
bérfizetésük, akár a munkáltatásukkal kapcsolatos fontos teendőket aláíró hiányában nem tudja a cég eszközölni. 
A testületi ülésen egyébként Jancsó Andrea képviselő említette is, hogy nem kéne esetleg valakit megnevezni, 
aki az átmeneti időszakban irányítja a céget és aláírással rendelkezik. Erre akkor ott nem érkezett válasz, bár a 
közvetítés jó párszor megszakadt. Ezen kérdések megválaszolása nélkül felelőtlen döntést hozott a testület. 
Ezen foltokat próbáljuk ezen a rendkívüli bizottsági üléssel befoltozni, ha ugyan lehet. Arra kérem, főleg a 
bizottságban helyet foglaló képviselőket, hogy gondolják át ezt a kérdést és eszerint változtassanak esetleg. 
Mert, ha jól hallottam a testületi vitát, a FESZOFE Nonprofit Kft-ben dolgozók nem voltak semmilyen módon 
megjelölve, mint valamifajta bűnös. Ha nem velük akar a Képviselő-testület kellemetlenül eljárni, akkor ezeket a 
kérdéseket rendezni kell.  
 
Torzsa Sándor: Köszönöm a FESZOFE Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a magas minőségű szakmai 
munkáját. A Felügyelő Bizottság a múlt héten már jelezte, hogy problémás az, hogy nem lett kinevezve 
cégvezető. Felhívta a városvezetés figyelmét arra, hogy aláíró nélkül maradt a cég. Már több, mint egy hete 
jelezték és kínáltak megoldási javaslatot is. Tették ezt annak ellenére, hogy a mai napig nem kaptak a 
tulajdonostól tájékoztatást arról, hogy Sebők Endre igazgató úr leváltásra került. A tulajdonosnak kötelessége lett 
volna tájékoztatni a céget érintő kérdésekről a Felügyelő Bizottságot. Ez nem történt meg. Nehezen tudom 
azokat a hangokat értelmezni, ami a Felügyelő Bizottság szakmaiatlanságát, esetlegesen felelőtlenségét firtatja, 
hiszen a bizottság szakszerűen járt el most is.  
 
Takács Krisztián: Kérem, szavazzunk a 116/2020. számú előterjesztés határozati javaslatról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
GKB 149/2020. (VII.13.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 116/2020. számú - „A 
FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető 
igazgatójának (vezető tisztségviselőjének) átmeneti jelleggel történő megbízása” című – előterjesztést. 
Határidő: 2020. július 13. 
Felelős: Takács Krisztián elnök  
 

( 6 igen, 3 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
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2./ A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
ügyvezető igazgató (vezető tisztségviselő) munkakör betöltésére pályázat kiírása 

115/2020. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Takács Zoltán: A korábbi esetben láttuk, hogy a határozatlan idejű munkaviszony az bizonyos helyzetekben 
problematikus. Miért gondolta úgy az előterjesztő, hogy határozatlan idejű szerződést szeretne felajánlani a 
FESZOFE Nonprofit Kft. következő igazgatójának? Miért nem kezdésnek egy 1 éves határozott idejű 
munkaszerződést? Alkalmasság esetén természetesen fel lehetne ajánlani a határozatlan idejűt is.   
 
Reiner Roland: Nem tudom mire gondol Képviselő Úr, amikor az vélelmezi, hogy a határozatlan idejű rosszabb 
vagy nehezebben kezelhető helyzet? Úgy tudom, hogy pontosan azért került bele a határozatlan idejű, mert ez 
szemben a határozottal több lehetőséget ad mind a munkavállaló, mind a megbízó számára, ha nem úgy 
alakulnak a dolgok, akkor könnyebb legyen az elválás. Épp ellenkező ez, ahhoz képest, amit Képviselő Úr 
mondott.  
 
Mezey István: Az előző napirendnél akartam elmondani, de elfelejtettem, hogy az egész üggyel kapcsolatban 
azt, hogy a külsős bizottsági tagok a mai napig nem kapták meg azt az átvilágítási jegyzőkönyvet, ami alapján az 
Igazgató Úr felmentése megtörtént. Továbbra is nehezményezem azt, hogy a bizottság döntéshozói ismételten 
azt sem tudják, hogy mi is volt. Túl vagyunk az azonnali hatályú kirúgáson, de a mai napig nem tudjuk, hogy az 
átvilágítási jegyzőkönyvbe mi volt. A külsős bizottsági tagok elektronikusan nem kapták meg. Különösen azért 
nehezményezem ezt, mert már az előző bizottsági ülésen ezért nem vettük napirendi pontra. Jelezném Jegyző 
Asszonynak, aki az Önkormányzat törvényes működéséért felelős, hogyha ez a dolog nem egy elmondott dolog 
lenne, hanem legalább utólag a bizottságot tájékoztatni olyan döntésekről, olyan jegyzőkönyvekről, ami alapján 
embereket eltávolítanak az Önkormányzat kötelékéből.  
 
Jancsó Andrea: Kérnénk egy jogi tájékoztatást arról, hogy a határozott és a határozatlan idejű munkaviszony 
munkajogi következményei mik? Milyen előnyei és hátrányai lehetnek számunkra? Szeretnénk tudni ezeket 
ahhoz, hogy megalapozott döntést hozzunk.  
 
Baloghné dr. Nagy Edit: Ahogyan az Ügyvezető Igazgató Úr munkajog viszonyának azonnali felmondásánál 
lehetett látni a vezető állású foglalkoztatottak esetében a Munkatörvénykönyve nem köti felmondási határidőhöz. 
Határozott időtartamú foglalkoztatás esetében pedig ki kell tölteni a határozott időt. A jogi képviselő, aki készítette 
az előterjesztés törzsszövegét, az ő javaslata is folyamatosan az, hogy az előző vezető választáskor is 
nehezményezte, hogy míg a Ptk. szerinti tisztség határozatlan időtartamú, addig az ezzel párhuzamosan járó 
foglalkoztatási jogviszony az Mt. hatálya alatt az határozott időtartamú. Ez a két jogviszony is jobb, ha azonos. A 
megválás egymástól a határozatlan időtartamú munkajogi foglalkoztatás esetében a vezető állású munkavállalók 
esetén sokkal egyszerűbb. A képviselő-testületi ülésig tisztázom magamban, de 30 nap a felmondási idő vezető 
állású foglalkoztatottnál. A jogviszony indokolás nélkül megszüntethető, míg a határozott időtartamnál, a 
határozott időtartam előtt indokolással.  
 
Takács Krisztián: Kérem, szavazzunk a 115/2020. sz. előterjesztés határozati javaslatról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
GKB 150/2020. (VII.13.) sz. 

Határozat 
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 115/2020. számú - „A 
FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető 
igazgató (vezető tisztségviselő) munkakör betöltésére pályázat kiírása” című – előterjesztést. 
Határidő: 2020. július 13. 
Felelős: Takács Krisztián elnök  

 ( 7 igen, 3 tartózkodás ) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
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Takács Krisztián: Köszönöm a részvételt, az ülést 13:20-kor bezárom. 
 
 

k.m.f 
 
 

               Takács Krisztián 
          elnök 
 
 
Gyurákovics Andrea 
bizottsági tag 
 
 
 
Herczeg Renáta 
jegyzőkönyvvezető 
 


