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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
I.  Az Önkormányzat és a FESZOFE Kft. 2012-ben a Képviselő-testület 151/2012. (V. 03.) 
határozata alapján, 2013. 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 2013. 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 2013. évre 
268.800.000.- Ft. Bár a tavalyi szerződés 2013. május 31-ig szól a 2013. január 1-től 
fizetendő támogatási összeg abban nem került beépítésre tekintettel arra, hogy annak az 
összege a 2013. évi költségvetés elfogadásával meghatározásra. A Kft. működésének 
biztosítása érdekében azonban 2013. január – április hónapokra a tavalyi évi kiadási 
előirányzat arányos összegét, havonta 21.000.000.- Ft-ot (összesen 84.000.000.- Ft-ot) 
előlegként biztosítottunk a Kft. részére.  
 
A szerződés tartalmazza a támogatás kifizetésének ütemezését a 2013. évre, figyelembe véve, 
hogy a támogatás 2014. évre eső összege az Önkormányzat 2014. évi költségvetési 
rendeletében kell meghatározásra kerüljön. Azonban a mellékelt szerződés a korábbi 
gyakorlatot - mely szerint a szerődésben minden év június 1-től következő év május 31-ig 
került meghatározásra ezzel előre meghatározva a következő évi tervezést – megszünteti. 
 
Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy hagyja jóvá az előterjesztés 1. 
számú mellékletét képező támogatási szerződést. 
 
II.  A közfoglalkoztatás rendszerét 2011. évtől kezdődően új támogatási rendszer váltotta fel. 
Megszűnt a közmunkaprogram, a közcélú munka, valamint a közhasznú munkavégzés, és 
helyükbe az egységes közfoglalkoztatás lépett. 
 
A FESZOFE  Kft. 2013. évben a „normál” közfoglalkoztatás időtartamát 2013. március és 
augusztus közötti időtartamra 89 fővel, a hajléktalan közfoglakoztatás időtartamát pedig 2013. 
március és július közötti időtartamra 50 fővel tervezte, napi 8 órás munkaidőben. Ferencváros 
munkaképes lakosságának hátrányos helyzetével, gazdasági erejével összhangban az idei évi 
közfoglalkoztatás megvalósításához a Kormányhivatal, a közfoglalkoztatási bérek, a 
közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális hozzájárulási adó, valamint az igényelt 
közfoglalkoztatással összefüggő közvetlen költségek 80 %-át biztosítja az augusztusi tartó, 75 
%-át biztosítja a júliusig tartó program esetében.  
A fennmaradó 20 % illetve 25 % önkormányzati forrást igényel, jelen esetben, a fenti 
programok figyelembevételével összesen 15.495.767- Ft. A közfoglalkoztatási programokra 
vonatkozó önrészek biztosításának forrása a 2013. évi költségvetésben a FESZOFE Kft. 
részére biztosítandó egyéb forrásoktól elkülönített költségvetési soron szerepel. 
 
A közfoglalkoztatás végrehajthatóságára az önkormányzati önrészt biztosítani szükséges. Az 
összeg kifizetését a jogszabályi változásokra tekintettel a korábbi évektől eltérően nem az 
Önkormányzat, hanem a FESZOFE Kft. végzi, így az önrészre vonatkozóan annak 
átutalhatósága érdekében a FESZOFE Kft-vel szerződést kell kötnünk.  
Információim szerint 2013. évben várható további közmunka program megindítása, melyeken 
történő részvételhez szintén szükséges önrész biztosítása, melynek %-os aránya és összege 



még nem ismert. A pontos adatok birtokában kezdeményezni fogom, hogy a Képviselő-
testület biztosítsa a további szükséges forrásokat. 
 
A közfoglalkoztatásnak a jelentősége és célja továbbra is az, hogy minél több embert tudjunk 
vissza vezetni a munka világába a segélyezetti státuszból. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hagyja jóvá a jelen előterjesztés 2. 
számú mellékletét képező, a közfoglalkoztatási bérek, a közfoglalkoztatási béreket terhelő 
szociális hozzájárulási adó, valamint az igényelt közfoglalkoztatással összefüggő közvetlen 
költségek önkormányzati önrészének megfizetésére vonatkozóan kötendő megállapodást. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek! 
 
Budapest, 2013. március 28. 
 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester 

 
 
 

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

1. támogatási szerződést köt a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó 
kiemelkedően közhasznú Nonprofit Kft.-vel a ……./2013. számú előterjesztés 1. 
számú melléklete szerint.  

2. jóváhagyja a ……./2013. számú előterjesztés 2. számú mellékletét képező, a 
FESZOFE kiemelkedően közhasznú Nonprofit Kft-vel a közfoglalkoztatási bérek, a 
közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális hozzájárulási adó, valamint az igényelt 
közfoglalkoztatással összefüggő közvetlen költségek önkormányzati önrészének 
megfizetésére vonatkozóan kötendő megállapodást. 

3. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés és a megállapodás 
aláírásáról. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2013. április 30. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. 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 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. 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.  

 
2. Önkormányzat Kft. részére az 1. pontban meghatározott tevékenység fenntartása és 

folyamatos biztosítása  céljából 2013. évre összesen 268.800.000.- Ft működési 
támogatást nyújt, melyet 2013. január 1-től 2013. december 31-ig lehet felhasználni. 

 
3. Felek rögzítik, hogy a fenti tevékenység ellátásának támogatására Önkormányzat – 

figyelembevéve a 2012. évi szerződés alapján meghatározott támogatás arányos 
összegét -  2013. januártól áprilisig havonta 21.000.000.- Ft-ot, összesen 84.000.000.- 
Ft-ot előlegként biztosított. 

 
4. Az előlegként kifizetett, a 3. pontban meghatározott összeg kifzetését követően 

fennmaradó összesen 184.800.000.- Ft. támogatás folyósítása a 2013. május 1-től az 
alábbi ütemezés szerint történik minden hónap 5. napjáig: 
a) május:  23.100.000,- Ft, 
b) június:   23.100.000,- Ft, 
c) július:   23.100.000,- Ft, 
d) augusztus: 23.100.000,- Ft, 
e) szeptember: 23.100.000,- Ft, 
f) október:  23.100.000,- Ft, 
g) november: 23.100.000,- Ft, 
h) december: 23.100.000,- Ft. 

 
5. Önkormányzat kijelenti, hogy a Kft. 1. pontban meghatározott tevékenységének 

fenntartása érdekében 2014-ben is kíván működési támogatást biztosítani a Kft. 
részére, melynek összege a 2014. évi költségvetési rendeletben kerül meghatározásra. 
A 2014. évre vonatkozó támogatási szerződés megkötéséig a 2013. évi támogatási 
összeg arányos összegének megfelelő támogatási előleget biztosít, mely a szerződés 
megkötésekor a támogatási összegbe beszámításra kerül. 



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 támogatás felhasználásáról 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. 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. május „     ” 
 
 
 

……………………………… 
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 
a Pénzügyi Iroda vezetője 
 



2. számú melléklet 

Megállapodás 
 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (1092 
Budapest, Bakáts tér 14.) – mint a közhasznú tevékenységek tekintetében a társadalmi közös 
szükséglet kielégítéséért felelősséget viselő szerv - a továbbiakban Önkormányzat - 
képviseletében dr. Bácskai János polgármester 

 

másrészről a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó  kiemelkedően közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1097 Gubacsi út 89.) – továbbiakban: Kft. - 
képviseletében Sebők Endre ügyvezető igazgató között az alábbiak szerint: 

 

1. Szerződő felek rögzítik, hogy a Kft. az Önkormányzat alapításában létrejött olyan jogi 
személy, amely (a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kht. jogutódja) 
elsősorban Budapest IX. kerületében, Ferencvárosban élő, megváltozott 
munkaképességű dolgozók rehabilitációját, a szociális gondoskodás és a munkahely 
teremtés eszközével, a foglalkoztatás elősegítése és a munkanélküliek ellátása 
érdekében nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgálja. 

 
2. Kft. a közfoglalkoztatás időtartamát  

- 2013. március 1-től 2013. augusztus 31-ig tervezte 89 fővel, napi 8 órás 
munkaidőben. Ferencváros munkaképes lakosságának hátrányos helyzetével, 
gazdasági erejével összhangban a program megvalósításához a Kormányhivatal, a 
közfoglalkoztatási bérek, a közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális 
hozzájárulási adó, valamint az igényelt közfoglalkoztatással összefüggő közvetlen 
költségek, 80 %-át biztosítja. A fennmaradó 20 % önkormányzati forrást igényel, 
melynek mértéke 2013. évre 9.769.124.- forint, 

- 2013. március 1-től 2013. július 31-ig tervezte 50 fővel, napi 8 órás munkaidőben. 
Ferencváros munkaképes lakosságának hátrányos helyzetével, gazdasági erejével 
összhangban a program megvalósításához a Kormányhivatal, a közfoglalkoztatási 
bérek, a közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális hozzájárulási adó, valamint az 
igényelt közfoglalkoztatással összefüggő közvetlen költségek, 75 %-át biztosítja. 
A fennmaradó 25 % önkormányzati forrást igényel, melynek mértéke 2013. évre 
5.726.643.- forint. 

 
3. Önkormányzat vállalja, hogy a közfoglalkoztatás költségeinek Kormányhivatal által 

meg nem térített 2. pontban meghatározott összegét Kft. számára támogatásként 
biztosítja, a közfoglalkoztatás céljainak maradéktalan érvényesítése érdekében. 
 

4. Önkormányzat részére Kft. a kifizetések összege alapján az alábbi időpontokig 
összesítve megküldi az Önkormányzat által vállalt és a fizetendő önrész 
megállapításához szükséges kimutatásokat: 
- a 2013. július 31-ig tartó közfoglalkoztatás esetén: 2013.08.31. 
- a 2013. augusztus 31-ig tartó közfoglalkoztatás esetén: 2013.09.30. 
 

5. Önkormányzat a 4. pontban foglalt kimutatások adatai alapján a Humánszolgáltatási 
Iroda vezetőjének szakmai, a Pénzügyi Iroda vezetőjének pénzügyi igazolása alapján 



Dr. Bácskai János polgármester teljesítésigazolását követő 30 napon belül átutalja Kft-
nek az adott időszakra járó közfoglalkoztatás költségeinek önkormányzati önrészét. 
 

6. Kft. 2014. február 28-ig a közfoglalkoztatás 2013. évi adatairól, tapasztalatairól 
beszámolót készít és küld Önkormányzatnak. 
 

7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk, Áht. illetve az egyéb 
jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

 
8. A felek a szerződés teljesítése érdekében messzemenően együttműködnek, esetleges 

vitáikat közvetlen tárgyalás útján rendezik.  
 
Felek képviselői jelen szerződést annak elolvasása után mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt 4 (négy) eredeti példányban írták alá, melyekből 2 (kettő) az Önkormányzatot, 2 
(kettő) a Kft-t illet. 
 
Budapest, ………………….. 
 
 
 

……………………………. 
dr. Bácskai János polgármester 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata 

 

……………………………. 
Sebők Endre ügyvezető 

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és 
Ellátó Nonprofit Kft. 

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


