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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

POLGÁRMESTER 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
1.A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2013. május 16.-i ülésén megtárgyalta és elfogadta az önkormányzati gazdasági társaságok- 
így többek között a FESZOFE Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolóját és 2013. évi üzleti 
tervét. A gazdasági társaság a sikeres működésének következményeképpen 82.908 eFt-os 
nyereséggel zárta az elmúlt évet, melyet eredménytartalékba helyezett. Az eredményes 
gazdálkodás lehetővé tette, s egyben gazdasági- célszerűségi szempontokat is figyelembe 
véve indokolt, hogy a Képviselő-testület 83/2013 (IV. 04.) számú határozatával jóváhagyott, a 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) és 
a FESZOFE Kft. között megkötött működési támogatás során biztosított támogatási összeg 
nagyságát a fenti összeggel csökkentve biztosítsuk a gazdasági társaság részére anélkül, hogy 
hogy ez a redukció a társaság működési feltételeinek sikerességére, produktivitására hatással 
lenne, tekintve, hogy tavalyi évi eredményét is működésére köteles fordítani. 
 
Tekintettel, hogy FESZOFE Kft. profilja a foglalkoztatás elősegítése és a munkanélküliek 
ellátása, tevékenységét ezen feladatok szem előtt tartásával és érvényesítésének 
evidenciájával kezeli. Ennek érdekében működése elsősorban a Budapest IX. kerületében, 
Ferencvárosban élő, megváltozott munkaképességű dolgozók rehabilitációját szolgálja a 
szociális gondoskodás és a munkahely teremtés eszközével, nyereség és vagyonszerzési cél 
nélkül. Korábbi tevékenységi programjai köréből az aktív korúak szociális segélyeinek 
folyósítása kikerült, így a támogatási szerződés erre vonatkozó részének módosítása javasolt. 
 
2. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
125/2013. (V. 16.) számú határozatával elfogadott FESZOFE Kft. üzleti évi beszámolója a 
gazdasági társaság sikeres és hatékony működésének legkézenfekvőbb mutatója. A társaság 
ügyvezető igazgatójának Képviselő-testületi beszámolója alapján a Kft. az országban 
egyedülálló módon a legnagyobb kerületi hajléktalan közfoglalkoztatóvá vált, számos 
megváltozott munkaképességű személy, hajléktalan közfoglalkoztatásban történő 
alkalmazását segíti elő. A tavalyi év eredményessége a beruházások ösztönzését, 
munkalehetőségek további bővítését, a már meglévők minőségi változtatását tűzte ki célul. A 
Kft. további fejlesztési céljai között szerepel - többek között-a Gubacsi út 89. szám alatti 
épület karbantartása, korszerűsítése, illetve a tevékenységéhez szükséges eszközök 
beszerzése. (tehergépkocsi vásárlás, pótkocsi vásárlás, konténer vásárlás stb.) A Kft. 
szükséges és hasznos munkáját az Önkormányzat fejlesztésre fordítandó támogatással tovább 
növelheti és erősítheti, melynek eredményeképpen a Kft. az alkalmazotti munkahely-
biztosítás révén, a közfoglalkoztatottak szociális helyzetén javítva, munkájuk által a 
ferencvárosi lakók életkörülményeinek szebbé tételével fejtheti ki profitorientáltság nélküli 
tevékenységét és valósíthatja meg létrejöttének effektív célkitűzéseit.  
 
A fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy hagyja jóvá az előterjesztés 2. 
számú mellékletét képező támogatási szerződést, amely alapján 60 millió forint fejlesztési 
célú támogatást biztosít az Önkormányzat a FESZOFE Kft részére. 



 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalásával, illetve a 
határozati javaslatok elfogadásával segítse elő a FESZOFE Nonprofit Kft. Budapest Főváros 
IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának közigazgatási területén eddig kifejtett 
tevékenységének további hatékony folytatását. 
 
Budapest, 2013. május 31. 

 
dr.Bácskai János s.k. 

        polgármester 
 

 



1. Határozati javaslat: 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a 83/2013. (IV. 04.) sz. határozat alapján, a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és 
Ellátó kiemelkedően közhasznú Nonprofit Kft. és a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata között kötött működésre vonatkozó támogatási szerződést a 
…../2013. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerint módosítja. 
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 

2. Határozati Javaslat 
 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy fejlesztési támogatási szerződést köt a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó 
kiemelkedően közhasznú Nonprofit Kft-vel a …/2013. számú előterjesztés 2. számú 
melléklete szerint. 
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
3. Határozati Javaslat 

 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy felkéri a Polgármester urat, hogy gondoskodjon a működésre vonatkozó módosított 
támogatási szerződés és a fejlesztésre vonatkozó támogatási szerződés aláírásáról. 
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 



1. sz. melléklet 
 

TÁMOGATÁSI SZERZ ŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 
 
 
amely létrejött egyrészről 
 
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 tartalommal és feltételekkel szerint: 
 
1. Az Önkormányzat és a Kft. között 2013. május 2. napján támogatási szerződés 
(továbbiakban Támogatási Szerződés) jött létre a Kft. működési feltételeinek biztosítása 
tárgyában. 
 
2.Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Támogatási Szerződés 1. pontját közös 

megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 
 

„1. 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 rehabilitációjáta szociális gondoskodás és a munkahely 
teremtés eszközével, nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgálja.A Kft. 
meghatározott tevékenységének finanszírozását egyrészről a 2012. évi nyereségéből 
(82.908 eFt), másrészről a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott Önkormányzati 
támogatásból látja el.”  

 
3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Támogatási Szerződés 2. pontját közös 

megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 
 

„2. Önkormányzat Kft. részére az 1. pontban meghatározott tevékenység fenntartása és 
folyamatos biztosításacéljából 2013. évre összesen 185.892.000.- Ft működési 
támogatást nyújt, melyet 2013. január 1-től 2013. december 31-ig lehet felhasználni.” 
 

4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Támogatási Szerződés 4. pontját közös 
megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 

 
„4. Az előlegként kifizetett, a 3. pontban meghatározott összeg, valamint a Támogatási 
Szerződés alapján 2013. májusban folyósított 23.100.000,- Ft kifizetését követően 
fennmaradó összesen 78.792.000.- Ft támogatás folyósítása a 2013. június 6-tól az 
alábbi ütemezés szerint történik: 



a) június:  11.256.000,- Ft, (kifizetés: 2013. június 15. napjáig) 
b) július:  11.256.000,- Ft, (kifizetés: 2013. július 05. napjáig) 
c) augusztus: 11.256.000,- Ft, (kifizetés: 2013. augusztus 05. napjáig) 
d) szeptember: 11.256.000,- Ft, (kifizetés: 2013. szeptember 05. napjáig) 
e) október:  11.256.000,- Ft, (kifizetés: 2013. október 05. napjáig) 
f) november: 11.256.000,- Ft, (kifizetés: 2013. november 05. napjáig) 
g) december: 11.256.000,- Ft. (kifizetés: 2013. december 05. napjáig) 

 
5. A Szerződő Felek egyetértenek, hogy a jelen szerződésmódosítás a Támogatási Szerződés 

többi pontját nem érinti. 
 
6. A jelen szerződésmódosítás által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései 

irányadók. 
 
Jelen szerződésmódosítást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukban mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 
 
Budapest, 2013. június 
 
 
 

……………………………… 
Dr. Bácskai János 

polgármester 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 

……………………………… 
Sebők Endre 

ügyvezető igazgató 
Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató-és Ellátó 

kiemelkedően közhasznú 
Nonprofit Kft. 

Pénzügyi ellenjegyző: 
 
……………………………… 
Nyeste-Szabó Marianna 
 Pénzügyi Iroda vezetője 

 
 



2. sz. melléklet 
TÁMOGATÁSI SZERZ ŐDÉS 

 
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 Jánospolgármester),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. 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 
rehabilitációjáta szociális gondoskodás és a munkahely teremtés eszközével, nyereség és 
vagyonszerzési cél nélkül szolgálja. 

 
2. Az Önkormányzat a Kft részére az 1. pontban meghatározott tevékenységének hatékony 
ellátása céljából fejlesztési célú támogatásként 60.000.000.- Ft fejlesztési támogatást 
nyújt, melyet 2013. július 1-től 2013. december 31-ig lehet felhasználni. 
 
3. A támogatott a támogatásból beszerzett eszközöket olyan szerződéses kötelezettségek 

teljesítésére nem használhatja fel, amely szerződéses kötelem jogosultja a támogató. 
 

4. A támogatás folyósítására 2013. szeptemberében, az önkormányzat likviditási 
helyzetétől függő időpontban, egyösszegben, átutalással kerül sor. 

 
5. A Kft. köteles: 
a) a támogatást az 1. pontban meghatározott tevékenység végzését szolgálófejlesztési 

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 támogatás felhasználásáról 2014. május 31. napjáig a Kft. pénzügyi beszámolója 
keretében, elkülönítetten elszámolni. 



 
6. Amennyiben Kft. a támogatás teljes összegét nem használta fel a felhasználási időszak 

alatt, úgy a fel nem használt támogatás összegét az átutalás időpontjától számított 
jegybanki alapkamattal növelten haladéktalanul, de legkésőbb 2014. január 31-ig 
visszafizetni Önkormányzat részére. 

 
7. Önkormányzat azonnali hatályú felmondásra jogosult, ha a Kft. súlyosan megszegi a 

jelen szerződésből, illetőleg a vonatkozó jogszabályi előírásokból eredő 
kötelezettségeit. Amennyiben Önkormányzat a szerződést felmondja, a Kft. köteles a 
támogatás jegybanki alapkamattal növelt teljes összegét, az erről szóló értesítés 
kézhezvételétől számított 30 napon belül egy összegben átutalással visszafizetni. 

 
8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó 

jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
 
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, 2013. június  
 
 
 

……………………………… 
Dr. Bácskai János 

polgármester 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 

……………………………… 
Sebők Endre 

ügyvezető igazgató 
Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és 

Ellátó kiemelkedően közhasznú 
Nonprofit Kft. 

Pénzügyi ellenjegyző: 
 
……………………………… 
Nyeste-Szabó Marianna 
Pénzügyi Iroda vezetője 
 


