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ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére 

 

 
Tárgy:  A Ferencvárosi Parkolási Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására 

kiírt pályázat elbírálása 
 

Előterjesztő:    dr. Bácskai János polgármester 
 
Készítette:    Polgármesteri és Jegyzői Kabinet 
    Temesiné Apollónia Aranka, irodavezető 
 
Előzetesen tárgyalja:  Gazdasági Bizottság 2014. 05. 14. 
   

 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Székelyhidi Lívia 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! 
 
 
A T. Képviselő-testület a 2014. december 12-ei képviselő-testületi ülésén a 288/2013. 
(XII.12.) számú határozatával úgy döntött, hogy a pályázatot ír ki a Ferencvárosi Parkolási 
Kft. ügyvezetői feladatainak 2014. július 1-jétől történő ellátására, továbbá a Kft. ügyvezető 
igazgatói feladatinak ellátásával határozott, 2014. január 1. napjától 2019. június 30. napjáig 
tartó határozott időtartamra Lászay Jánost bízta meg. 
 
A Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására (5 éves, 2014. július 1. napjától 2019. június 30. 
napjáig tartó határozott időtartamra) vonatkozó pályázati kiírás a Képviselő-testület fenti 
döntése értelmében 20124. március 6. napján megjelent. 
 
A pályázat benyújtási határideje 2014. március 31. napja volt, mely határnapig Bardóczy 
Árpád Lajos, Lászay János István, Flink Katalin és Lőrincz József nyújtotta be pályázatát a 
Ferencvárosi Parkolási Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására. 
 
A Gazdasági Bizottság a 2014. május 14. napján tartandó ülésén hallgatja meg a pályázókat, 
melynek eredményéről a Bizottság elnöke a képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a T. 
Képviselő-testületet. 
 
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényt a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (új Ptk.) hatályba lépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó 
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (új Ptké.) 67. § c) pontja 2014. március 
15-vel hatályon kívül helyezte. 
 
Az új Ptk. 2014. március 15-ével lépett hatályba, amely többek között tartalmazza a gazdasági 
társaságokra vonatkozó előírásokat is. 
Az új Ptk. 3:114. §-a értelmében a vezető tisztségviselői megbízatás öt évre –ha a társaság 
ennél rövidebb időtartamra jött létre, erre az időtartamra- szól. 
Az új Ptk. 3:4. § (1) bekezdése értelmében a jogi személy létrehozásáról a személyek 
szerződésben, alapító okiratban vagy alapszabályban szabadon rendelkezhetnek, a jogi 
személy szervezetét és működési szabályait maguk állapíthatják meg, (2) bekezdése 
értelmében a jogi személy tagjai, illetve alapítói az egymás között és a jogi személyhez 
fűződő viszonyuk, valamint a jogi személy szervezetének és működésének szabályozása során 
a létesítő okiratban- a (3) bekezdésben foglaltak kivételével- eltérhetnek e törvénynek a jogi 
személyekre vonatkozó szabályaitól, (3) bekezdése értelmében a jogi személy tagjai, illetve 
alapítói nem térhetnek el az e törvényben foglaltaktól, ha 
 a) az eltérést e törvény tiltja; vagy 

b) az eltérés a jogi személy hitelezőinek, munkavállalóinak vagy a tagok 
kisebbségének jogait nyilvánvalóan sérti, vagy a jogi személyek törvényes 
működése feletti felügyelet érvényesülését akadályozza. 

 
A fentiekben idézett jogszabályi rendelkezések értelmezése alapján megállapítható, hogy a 
gazdasági társaság alapító okirata, társasági szerződése a diszpozitív szabályozás alapelvéből 
következően a vezető tisztségviselői megbízatás időtartamát 5 évtől eltérő határozott 
időtartamban vagy határozatlan időtartamban is megállapíthatja.  
Az új Ptk. 3:114. §-ában foglalt rendelkezés kizárólag abban az esetben irányadó, ha az 
alapító okirat, társasági szerződés e rendelkezéstől eltérően nem rendelkezik. 
 



Mindezek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az eljuttatott pályázatok, valamint a 
Gazdasági Bizottság állásfoglalását figyelembe véve döntsön az ügyvezetői igazgatói 
megbízásról. 
 
Budapest, 2014. május 08. 
 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester 

 
 

Határozati javaslat: 
 
A./ változat: 
 
1.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Ferencvárosi Parkolási Kft. ügyvezető igazgatói feladatok ellátására 
vonatkozó pályázatot eredményesnek nyilvánítja. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2014. május 15. 
 
2.) A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

eredményes pályázat alapján …………………….-t 2014. július 1. napjától 2019. június 
30. napjáig tartó határozott időtartamra a Ferencvárosi Parkolási Kft. ügyvezető igazgatói 
feladatainak ellátásával megbízza, illetményét ……… Ft/hó összegben határozza meg. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2014. május 15. 
 
3.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a Polgármester Urat, hogy az ügyvezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói 
intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2014. június 25. 
 
B./ változat: 
 
1.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Ferencvárosi Parkolási Kft. ügyvezető igazgatói feladatok ellátására 
vonatkozó pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2014. május 15. 
 
2.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az eredménytelen pályázatra való tekintettel Lászay János Istvánt 2014. július 
1. napjától 2014. december 31. napjáig tartó, határozott időtartamra a Ferencvárosi 
Parkolási Kft. ügyvezető igazgatói feladatainak ellátásával megbízza, illetményét bruttó 
450.000,- Ft/hó összegben határozza meg. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2014. május 15. 
 
 



3.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri a Polgármester Urat, hogy az ügyvezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói 
intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2014. június 25. 


