
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 114/2018. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. május 24-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat CF Pharma Gyógyszergyártó Kft.- vel kapcsolatos 

tulajdonosi jogok gyakorlására  
 

Előterjesztő:    dr. Bácskai János polgármester 
 

Készítette:    Jogi és Pályázati Iroda 
     

Előzetesen tárgyalja:  GB (05.23.), PEB (05.23.) 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 x egyéb 

 
 

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.  

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Előzmények: 

A CF Pharma Gyógyszergyártó Kft.-vel (1097 Budapest, Kén utca 5., cgj.: 01-09-564467, 

képviseletében: dr. Schneider Géza) szemben a Fővárosi Törvényszék csődeljárást rendelt el, 

melynek kezdete 2014. november 27. napja volt.  

A Társasággal szemben igen sok hitelező nyújtott be hitelezői igényt, köztük 

Önkormányzatunk is, a Társaság adótartozása miatt.  

2015. január 23. napján a Csődtörvényben foglaltaknak megfelelően a Társaság 

csődegyezségi megállapodást kötött azon hitelezőkkel, akik lényegesen nagyobb követeléssel 

rendelkeztek a Társaság felé, mely egyezség alapján az Önkormányzat az adótartozás miatt 

benyújtott hitelezői igénye alapján üzletrészt szerzett a Társaságban. A Fővárosi Törvényszék 

2016. január hó 7. napján a csődeljárásban az egyezséget jóváhagyta és a csődeljárást 

befejezetté nyilvánította.  

Az üzletrészünk névértéke hozzávetőlegesen 187 millió forint, amely az adótartozás miatt 

benyújtott hitelezői igényünk alapján az elfogadott csődegyezségben szereplő javaslattal 

azonos.  

 

A Társaság képviseletében dr. Schneider Géza 2018. május 15. napján megküldte 

Önkormányzatunk részére a Társaság taggyűlési meghívóját. 

A taggyűlés a Társaság székhelyén 2018. május 25. napján 9:00 órakor kerül megrendezésre. 

A hatályos jogszabályoknak megfelelően minimum évente egyszer a tagoknak szükséges a 

Társaság ügyeit érintő kérdésekben illetve a törvényes működés feltételeit biztosító 

döntéseket meghozni. 

A taggyűlés tervezett forgatókönyve az alábbi:  

- jegyzőkönyv vezető és hitelesítő megválasztása 

- napirendi pontok elfogadása 

- 2017. évi mérleg és üzleti jelentés ismertetése, megvitatása és elfogadása, határozathozatal 

- 2018. évi gazdálkodási terv megtárgyalása, jóváhagyása. 

A fenti napirendi pontokon túl még egyebek is feltüntetésre került, amely az esetleges, a 

Társaság működésével kapcsolatos, de külön nem részletezett kérdések megtárgyalását 

foglalja magába. 

Amennyiben a meghívóban szereplő időpontban a tulajdoni hányaddal rendelkező tagok több, 

mint a fele nincs jelen a taggyűlés határozatképtelen. A megismételt taggyűlés 2018. május 

31. napján 9:00 órakor kerül megtartásra, mely esetben a határozatképességet vizsgálni nem 

kell. 

 

Az Önkormányzat, mint az üzletrész tulajdonosa a felelős gazdálkodás elveinek megfelelően 

részt kell, hogy vegyen a Társaság működését meghatározó kérdések megtárgyalásában, így 

kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Budapest, 2018. május 16. 

 

 

 

         dr. Bácskai János  

              polgármester 

 

 



 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy felkéri a Polgármestert, hogy személyesen vagy az általa meghatalmazott személy útján 

a CF Pharma Gyógyszergyártó Kft. soron következő taggyűlésein Budapest Főváros IX. 

Kerület Ferencváros Önkormányzatát határozatlan ideig képviselje és gyakorolja tulajdonosi 

jogait. 

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 2018. május 25. 

 


