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Tisztelt Képviselő-testület!

1. A T. Képviselő-testület a 375/2010. (XII.15.) határozatával a Ferencvárosi Szociális
Foglalkoztató- és Ellátó kiemelkedően közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratát akként
módosította, hogy az ügyvezetői megbízatás időtartamát 5 évről 6 évre változtatta.
376/2010. (XII.15.) határozatával továbbá a testület 2011. január 1. napjától határozott időre,
6 évre Sebők Endrét bízta meg a társaság ügyvezető igazgatói feladatainak ellátásával.
A Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság 2011. január 25. napján, Cg. 01-09-890519/24.
végzésével a vezető tisztségviselő személyében történt változást, valamint a 6 éves, határozott
időtartamra történő megbízatást bejegyezte.
A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 2012. február 21. napján kelt, Cg. 01-09-895519/37.
végzésével tájékoztatta a gazdasági társaságot, hogy hivatalból észlelte, Sebők Endre hat évre
történő megválasztása a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 24. § (1)
bekezdésébe ütközik, mely szerint:
„24. § (1) Ha a társasági szerződés másként nem rendelkezik, a vezető
tisztségviselőket határozott időre, de legfeljebb öt évre kell megválasztani, illetve a
társasági szerződésben kijelölni.”
Egyúttal törvényességi
társaságot, hogy az
előírásokhoz.

felügyeleti eljárás kilátásba helyezésével felhívta a gazdasági
ügyvezető megbízatásának időtartamát igazítsa a jogszabályi

Fentiekre tekintettel javaslom az Alapító Okirat módosítását és Sebők Endre ügyvezető
igazgató vezetői megbízásának időtartamát az abban foglaltakhoz igazítani.

2. Tekintettel az Alapító Okirat előbbiek szerinti módosításának szükségességére, célszerű
egyben az Alapító Okirat oly módosítása is, hogy az tartalmazza a Képviselő-testület, mint
alapító által a társaság elnevezésére meghatározott rövidített elnevezést: FESZOFE Kft.

3. Az Önkormányzat és a FESZOFE Kft. 2011. június 1. napján a Képviselő-testület
196/2011. (VI.01.) határozata alapján, 2012. május 31-ig tartó időtartamra támogatási
szerződést kötöttek a társaság a foglalkoztatás elősegítése és a munkanélküliek ellátása
érdekében, a megváltozott munkaképességű dolgozók rehabilitációjára irányuló tevékenysége
ellátására szolgáló működési célok támogatására.
Mivel a támogatási szerződés 2012. május 31. napján hatályát veszti, ezért szükséges az
Önkormányzat által nyújtandó működési támogatás további biztosítása érdekében az új
szerződés megkötése. Az új támogatási szerződésben a támogatás összege 2012. évre
157.196.000.- Ft, mely az Önkormányzat 2012. évi költségvetése 3941. során szereplő,
262.196.000,- Ft-os összeg szerint került meghatározásra, figyelemmel a tavalyi támogatási
szerződés alapján idei évben kifizetetendő és e sorra terhelendő 105.000.000,- Ft összegre.
A szerződés tartalmazza a támogatás kifizetésének ütemezését a 2012. évre, figyelembe véve,
hogy a támogatás 2013. évre eső összege az Önkormányzat 2013. évi költségvetési
rendeletében kell meghatározásra kerüljön.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatokat elfogadni szíveskedjenek!
Budapest, 2012. április 25.
dr. Bácskai János s.k.
polgármester

1. Határozati javaslat
1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy tulajdonosi jogkörében a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát 2012. május 4. napjával a
……./2012. számú előterjesztés melléklete szerint módosítja és felhatalmazza a
polgármestert a Módosító Okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat
aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 376/2010. (XII.15.) számú határozatával, a Ferencvárosi Szociális
Foglalkoztató- és Ellátó kiemelkedően közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói
feladatainak ellátására Sebők Endrének adott megbízást 2012. május 4. napjával
visszavonja.
Határidő: 2012. május 04.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Sebők Endrét 2012. május 4. napjától határozott időre, 5 évre megbízza a
Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelkedően közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói feladatainak ellátásával és az
illetményét bruttó 610.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.
Határidő: 2012. május 04.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2. Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy támogatási szerződést köt a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó
kiemelkedően közhasznú Nonprofit Kft.-vel a ……./2012. számú előterjesztés melléklete
szerint és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2012. május 31.

Melléklet:

1. Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság végzése.
2. Alapító Okiratot módosító Okirat.
3. Alapító Okirat egységes szerkezetben.
4. Támogatási szerződés.

2. melléklet
MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
……/2012. (……) határozatával a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó
kiemelkedően közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító Okirat 1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.1. A Társaság cégneve: Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó
kiemelkedően közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
a Társaság rövidített neve: FESZOFE Kft.”
2. Az Alapító Okirat 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. Az ügyvezető
14.1. A társaság ügyvezetője:
Név: Sebők Endre
Anyja neve: Sóskuti Éva
Lakcím: 1091. Budapest, Üllői út 87. I./4.
Adóazonosító jele: 8376851659
Az ügyvezetői megbízatás határozott időre, öt évre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2012. 05. 04.
A megbízatás lejárta:2017. 05. 03.”
3. Jelen Módosító Okirat 2012. május 04. napján lép hatályba.
4. Az Alapító Okirat jelen Módosító Okirattal nem érintett részei változatlan
tartalommal maradnak hatályban.

Budapest, 2012. május 4.

………………………………….
Dr. Bácskai János
polgármester

4. melléklet

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (törzskönyvi azonosító szám:
735726, székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószám: 15735722-2-43, bankszámlaszám:
12001008-00170290-00100006, képviseletében: Dr. Bácskai János polgármester), mint a
közhasznú tevékenységek tekintetében a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért
felelősséget viselő szerv, a továbbiakban: Önkormányzat
másrészről a
Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelkedően közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-890519, székhely: 1097 Budapest,
Gubacsi út 89., adószám: 18229329-2-43, bankszámlaszám: 12001008-00173117-00800002,
képviseletében: Sebők Endre ügyvezető igazgató), a továbbiakban: Kft.
között a mai napon az alábbi feltételek szerint:
1. Szerződő felek rögzítik, hogy a Kft. az Önkormányzat alapításában létrejött olyan jogi
személy, amely a foglalkoztatás elősegítése és a munkanélküliek ellátása érdekében,
elsősorban a Budapest IX. kerületében, Ferencvárosban élő, megváltozott munkaképességű
dolgozók rehabilitációját a szociális gondoskodás és a munkahely teremtés eszközével,
nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgálja, továbbá ellátja az aktív korúak szociális
segélyei folyósításának feladatát is. Felek ezért 2011. június 1. napján az Önkormányzat
Képviselő-testületének 196/2011. (VI.01.) határozata alapján, 2012. május 31-ig tartó
időtartamra támogatási szerződést kötöttek.
2. Önkormányzat a közhasznú illetve rehabilitációs és szociális közös szükségletet kielégítő
tevékenység fenntartása és folyamatos biztosítása érdekében vállalja, hogy a Kft.
működtetésére továbbra is támogatást folyósít, amelynek összege az önkormányzat 2012. évi
költségvetési rendeletében került, valamint a 2013. évi költségvetési rendeletében kerül
meghatározásra.
3. Felek rögzítik, hogy a fenti tevékenység ellátásának támogatására a 2011. június 1. napján
kelt támogatási szerződés alapján 2012. évben 105.000.000,- Ft került kifizetésre.
4. Felek a jelen szerződésben az Önkormányzat által vállalt támogatás összegét a
2012. évre 157.196.000.- Ft összegben állapítják meg, a 2013. évre pedig az Önkormányzat
2013. évi költségvetési rendeletében meghatározásra kerülő összeg szerint.
5. A támogatás folyósítása a 2012. évben az alábbi ütemezés szerint történik minden hónap 5.
napjáig:
a) június:
22.400.000,- Ft,
b) július:
22.400.000,- Ft,
c) augusztus:
22.796.000,- Ft,
d) szeptember: 22.400.000,- Ft,
e) október:
22.400.000,- Ft,
f) november:
22.400.000,- Ft,
g) december:
22.400.000,- Ft.

6. A Kft. köteles:
a) a támogatást az 1. pontban meghatározott tevékenység végzését szolgáló működési
célokra felhasználni,
b) a támogatás felhasználása során az Önkormányzattal együttműködni és az
Önkormányzatot a támogatás jelen szerződésben meghatározottak szerint történő
felhasználását akadályozó bármely tényről vagy körülményről haladéktalanul
értesíteni,
c) biztosítani, hogy az Önkormányzat a szerződésben rögzített cél megvalósítását és a
Kft. egyéb szerződéses kötelezettségeinek teljesítését a szerződés fennállása alatt akár
személyesen, akár megbízottja útján, ellenőrizhesse,
d) a támogatási összeget elkülönítetten kezelni és a felhasználást dokumentáló számlákat,
bizonylatokat, egyéb okiratokat az Önkormányzat vagy más, ellenőrzésre jogosult
szerv által ellenőrizhető módon kezelni és nyilvántartani,
e) a a 2012. évben kifizetett támogatás felhasználásáról 2013. május 31. napjáig, a 2013.
évben kifizetett támogatás felhasználásáról pedig 2014. május 31. napjáig a Kft.
pénzügyi beszámolója keretében, elkülönítetten elszámolni.
7. Kft. kijelenti, hogy alaptevékenysége során elsősorban ferencvárosi lakosokat alkalmaz és a
megváltozott munkaképességű dolgozók aránya legalább 30 %.
8. Önkormányzat a szerződéstől való elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra jogosult, ha
a Kft. súlyosan megszegi a jelen szerződésből, illetőleg a vonatkozó jogszabályi előírásokból
eredő kötelezettségeit. Amennyiben Önkormányzat a szerződéstől eláll, vagy a szerződést
felmondja, a Kft. köteles a támogatás a jegybanki alapkamattal növelt teljes összegét, illetőleg
annak az általa nem teljesített kötelezettségekkel arányos részét az erről szóló értesítés
kézhezvételétől számított 30 napon belül egy összegben átutalással visszafizetni.
9. Felek a 2011. június 1. napján kelt támogatási szerződés 3.1. pontját, valamint 4. pontjának
ötödik, utolsó francia bekezdését – a fentiekkel összhangban – az alábbiak szerint módosítják:
„3.1. A támogatás összege 2011-ben 283.501.000.- Ft, melyből Önkormányzat
115.000.000.- Ft összeget előlegként biztosított a Kft. részére, 2012-ben pedig
105.000.000,- Ft-ot. A támogatás folyósítása 2011-ben és 2012-ben a továbbiakban az
alábbi ütemezés szerint történik:

június 2.
június 20.
július 15.
augusztus 15.
szeptember 9.
október 7.
november 4.
december 5.

2011. évben
21.000.000.- Ft
21.000.000.- Ft
21.000.000.- Ft
21.501.000.- Ft
21.000.000.- Ft
21.000.000.- Ft
21.000.000.- Ft
21.000.000.- Ft

január
február
március
április
május

2012. évben
21.000.000.- Ft
21.000.000.- Ft
21.000.000.- Ft
21.000.000.- Ft
21.000.000.- Ft

4. Kft. köteles:
……
• a 2011. évben kifizetett támogatás felhasználásáról 2012. május 31-ig, a 2012.
évben kifizetett támogatás felhasználásáról pedig 2013. május 31-ig a társaság
pénzügyi beszámolója keretében elkülönítetten elszámolni.”

10. Felek a jelen szerződést határozott időre, 2012. június 1. napjától 2013. május 31.
napjáig kötik.
11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
12. Felek a szerződés teljesítése érdekében messzemenően együttműködnek, esetleges vitáikat
közvetlen tárgyalás útján rendezik. Felek a szerződést elolvasták, megértették, majd – mint
akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag írták alá 5 példányban, melyből 3
példány az Önkormányzatot, 2 példány a Kft.-t illeti meg.

Budapest, 2012. május „

”

………………………………
Dr. Bácskai János
polgármester
Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

Pénzügyi ellenjegyző:
………………………………
Nyeste Marianna
irodavezető

………………………………
Sebők Endre
ügyvezető igazgató
Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és
Ellátó kiemelkedően közhasznú
Nonprofit Kft.

