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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ELŐTERJESZTÉS
Alapítói döntések a FESZOFE Nonprofit Kft.-vel kapcsolatban (nyílt ülés)
Tisztelt Képviselő-testület!
A FESZOFE Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolója és 2020. évi üzleti terve
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) bekezdése értelmében minden év május végéig az
érintett vállalkozások kötelesek éves beszámolót készíteni, amelyeket a tulajdonosok jóváhagyását
követően a Cégbíróságnak és az adóhatóságnak kell megküldeni, egyben gondoskodni kell azok
közzétételről is.
A Ferencvárosi Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok tag-/közgyűlésének szerepét a
jogszabály értelmében az Önkormányzat Képviselő-testülete tölti be.
A FESZOFE Nonprofit Kft. 2019. évi Éves beszámolóját és 2020. évi Üzleti tervét a társaság Felügyelő
Bizottsága 2020. május 29-én tárgyalta és javasolta a Képviselő-testület számára elfogadásra. A
veszélyhelyzetet követő első, 2020. július 2-i képviselő-testületi ülésen, tekintettel a 140/2020 (IV.21)
számú Kormányrendeletre, amely a 2019. évi Éves Beszámoló és a hozzá tartozó társasági adó, iparűzési
adó, valamint egyéb bevallások, szöveges elemzések, üzleti tervek, statisztikák bevallási határidejét 2020.
szeptember 30-ig meghosszabbította, illetve arra, hogy a Társasággal kapcsolatban az East-Audit Kft. által
készített átvilágítás hűtlen kezelés gyanúját felvető állításokat fogalmazott meg, a Képviselő-testület a
371/2020. (VII.2.) sz. határozatában úgy döntött, hogy felkéri a polgármestert, hogy bízzon meg egy másik
könyvvizsgálót a FESZOFE Nonprofit Kft. 2019. évi Éves Beszámoljának könyvvizsgálatával, a Képviselőtestület pedig az elfogadásáról szóló döntését az ismételt könyvvizsgálat eredményének függvényében
tervezte meghozni.
A határozat végrehajtása nem volt lehetséges. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara etikai szabályzatának
3.1.6. pontja szerint „Nem vállalhat könyvvizsgálatot a könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló társaság ugyanazon
időszakra vonatkozóan az éves beszámoló hitelesítésére, ha már van a társaságnál érvényes
szerződéssel rendelkező könyvvizsgáló, könyvvizsgáló társaság.” Amennyiben egy könyvvizsgáló vállalta
volna a Társaság ismételt könyvvizsgálatát, azzal a Kamarából történő kizárását kockáztatta volna.
A Képviselő-testület azon igényének, amely a határozatból következik, hogy a Társaság életében
korábban nem érintett szakértő vizsgálja felül az éves beszámoló megalapozottságát, ennek ellenére
eleget lehetett tenni. A köztulajdonban álló gazdasági társaságokra is vonatkozó 2009. évi CXXII. törvény
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és a belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm. rendeletnek történő megfelelés érdekében
a FESZOFE Nonprofit Kft.-nél idén belső kontrollrendszer kialakítása, valamint belső ellenőrzési
tevékenység ellátása vált szükségessé. A Felügyelőbizottság jóváhagyásával erre a feladatra egy külső
szolgáltató, a Financial Ideas Tanácsadó és Szolgáltató Kft. kapott megbízást. A FESZOFE Nonprofit Kft.
ügyvezetője a megbízási szerződés keretein belül, tehát a Társaságnál vagy az Önkormányzatnál
jelentkező többletköltség nélkül, megbízta a belső ellenőrt a 2019. évre vonatkozó éves beszámoló
megfelelősége, a mérleg és az azt alátámasztó leltárak és analitikus nyilvántartások ellenőrzésével. A
jelentés-tervezet1 a nyári szabadságolások miatt szeptember 7-i határidővel készül el, így a Képviselőtestület számára csak utólagosan, de a szeptember 10-i ülést megelőzően kerül kiküldésre. Előzetes
szóbeli tájékoztatás alapján ugyanakkor az ellenőrzés a 2019. évi beszámolót megfelelőnek, kellően
alátamasztottnak találta, így amennyiben ezt a jelentés-tervezet is megerősíti, akkor javasolom, hogy a
Képviselő-testület fogadja el a beszámolót, hogy a szeptemeber 30-i határidőt megelőzően el lehessen
küldeni a Cégbíróságnak.
Az Önkormányzat a tulajdonában álló gazdasági társaságok gazdálkodását alapvetően meghatározza a
költségvetési rendelet, illetve ahhoz kapacsolódóan az adott évi közszolgáltatási díjak és támogatási
összegek elfogadásakor. A FESZOFE Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét a Társaság frissítette, a
Felügyelőbizottság pedig a 2020. szeptember 3-i ülésén megtárgyalta és a Képviselő-testület számára
elfogadásra javasolja. Az üzleti terveben új elemként bemutatásra kerülnek a közszolgáltatási feladatokra
kötött keretszerződések, valamint azok eddigi felhasználása. A pandémia miatt a Társaságot érintő
elvonás ellenére az Önkormányzat által biztosított forrás lehetőséget teremtett arra, hogy 2020. augusztus
1-től a béreket 15 százalékkal emelni lehessen, amit az új munkatársak felvételét, régiek megtartását
megnehezítő alacsony általános bérszinvonal, illetve az tett szükségessé, hogy a jogszabály által előírt
minimálbéremelésen kívül a Társaságnál 2020-ban nem volt béremelés. A béremelés a
közfoglalkoztatottakat nem érintette, illetve azok, akiknek a bérét a minimálbér emelkedése miatt növelni
kellett január 1-től, csak kiegészítő emelést kaptak.
A FESZOFE Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának ügyrendje és Szervezeti és Működési
Szabályzata
A Társaság ügyvezetőjének leváltását követő problémák rámutattak arra, hogy a Társaság Szervezeti és
Működési Szabályzata az ügyvezető helyettesítésének a kérdését nem megfelelőlen kezelte. Ennek az
átalakításával kapcsolatos munka megkezdődött, a Felügyelőbizottság 2020. július 27-i ülésén tárgyalta is,
és ezzel kapcsolatban merült fel az észrevétel, hogy össze kell hangolni az Alapító Okiratot, a Szervezeti
és Működési Szabályzatot, valamint a Felügyelőbizottság ügyrendjét.
Az Alapító Okirat módosításáról a Képviselő-testület az új ügyvezető kinevezésével kapcsolatos napirendi
pont keretében döntött.
Bár a jelenlegi Alapító Okirat ezt nem írja elő, illetve nincs erre vonatkozó törvényi előírás sem, a
Szervezeti és Működési Szabályzatot a korábbi SZMSZ alapján szintén a Képviselő-testületnek kell
jóváhagynia. A javaslat szerint a közterületi ágazatvezető és két részlegvezető hárman együttesen
helyettesíthetik az ügyvezetőt. A további módosítások jogszabályi hivatkozásokat, a tényleges szervezettől
eltérő funkciókat, és pontatlanságokat javítanak (pl. az Önkormányzat neve rosszul szerepelt).
Feltételezhetően az új ügyvezető a szervezet áttekintését követően ismételten javasolni fogja az SZMSZ
módosítását, de a helyettesítéssel kapcsoaltos bizonytalanság miatt célszerű addig is módosítani az
SZMSZ-t.
Azért tervezet, mert a belső ellenőrzési szabályok alapján biztosított véleményezési határidő csak ezt követően indul, de ennek
csak akkor lenne jelentősége, ha az ellenőrzés hibákat mutatna ki.
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A Felügyelőbizottság ügyrendjét a PTK 3:122. § (3) alapján („A felügyelőbizottság ügyrendjét maga
állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.”) a Képviselő-testületnek jóvá kell
hagynia.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok elfogadására.

Budapest, 2020. szeptember 3.
Baranyi Krisztina s.k.
polgármester

Mellékletek:
1./ FESZOFE Nonprofit Kft. 2019. éves beszámolója
2./ FESZOFE Nonprofit Kft. belső ellenőrének (Financial Ideas Tanácsadó és Szolgáltató Kft.) jelentés-tervezete a 2019. évre
vonatkozó éves beszámoló megfelelősége, a mérleg és az azt alátámasztó leltárak és analitikus nyilvántartások ellenőrzése
tárgyú soron kívűli ellenőrzéséről
3./ A FESZOFE Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve
4./ Kivonat a FESZOFE Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 2020. szeptember 3-i üléséről
5./ A FESZOFE Nonprofit Kft felügyelőbizottságának ügyrendje
6./ A FESZOFE Nonprofit Kft. javasolt Szervezeti és Működési Szabályzata
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Határozati javaslatok
I.
Budapest, Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a. a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó (FESZOFE) Nonprofit Kft. 2019. évi éves
beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy az adózott eredmény 89.304 E Ft-os
nyereséget mutat, a társaság ezt az összeget helyezze eredménytartalékba.
b. felhatalmazza az ügyvezetőt a 2019. évi éves beszámoló Cégbíróságon történő benyújtására és
közzétételére.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester, illetve a FESZOFE Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2020. szeptember 30.
II.
Budapest, Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó (FESZOFE) Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét
jóváhagyja.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester, illetve a FESZOFE Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2020. szeptember 30.

III.
Budapest, Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó (FESZOFE) Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának
ügyrendjét jóváhagyja.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
Határidő: 2020. szeptember 10.
IV.
Budapest, Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó (FESZOFE) Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési
Szabályzatát jóváhagyja.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
Határidő: 2020. szeptember 10.
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