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Tis ztelt Képviselő-testület!
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 kiemelkedően közhasznú Nonprofit Kft (továbbiakban: FESZOFE), mint a települési
önkormányzat közfoglalkoztatás lebonyolítását végző társasága, a vonatkozó kérelmét 2012. január
30. napján benyújtotta a” Munkaerő piaci Alap Közfoglalkoztatás 2012. évi előirányzatának terhére
indított hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására”néven indított programra, az illetékes,
Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja Budapest, Ráday utcai Kirendeltségére.
A FESZOFE a foglalkoztatás időtartamát 10 és fél hónapra tervezte, 91 fővel, 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, 90 %-át biztosítja.
A fennmaradó 10 % önkormányzati forrást igényel, jelen esetben, 2012. évre, 15 millió forintot. 2011ben Önkormányzati önrészként a 3530 költségvetési soron közcélú foglalkoztatás címen 31.684.000 Ft
volt elkülönítve.
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 végzi, így az önrészre vonatkozóan annak átutalhatósága érdekében a FESZOFEval szerződést kell kötnünk.
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
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.
2010-ben és 2011-ben az Önkormányzat számfejtette majd utalta a FESZOFE felé készpénzes
kifizetés céljából a közcélú programban résztvevő munkavállalók nettó munkabérét. A hóközi kilépők
bére azonban adminisztratív okok miatt nem került maradéktalanul átutalásra. Előbbiek összege 2010.
évben 1.775.194 Ft volt, míg 2011. évben 277.383 Ft, mindösszesen (a mellékelt kimutatás szerint)
2.052.577 Ft.
Tekintettel arra, hogy ez a foglalkoztatási forma 2011. évben megszűnt, illetve hogy a FESZOFE által
megfizetett összeg torzító negatív hatással bír a társaság eredményére, valamint hogy arra FESZOFE
joggal tart igényt, javaslom, hogy az Önkormányzat által működésre biztosított összeg elszámolása
során azt a társaság elszámolhassa. Előbbiekhez szükséges a társaság támogatási szerződésének
módosítása, melyhez kérem a Tisztelt Képviselő-testület támogatását.
Fentiek alapján kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatokat elfogadni
szíveskedjenek!
Budapest, 2012. február 07.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1. jóváhagyja a ……. számú előterjesztés 1. 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.
2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. pontban jóváhagyott megállapodás
aláírásáról.
3. jóváhagyja a ……. számú előterjesztés 3. számú mellékletét képező, a FESZOFE
kiemelkedően közhasznú Nonprofit Kft. támogatási szerződésének módosítását.
4. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 3. pontban jóváhagyott támogatási
szerződés módosításának aláírásáról.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő:
1. pont: 2012.02.16.
2. pont: 2012. évi költségvetés elfogadását követő 15. nap
3. pont: 2012.02.16.
4. pont: 2012.02.29.

1. 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:
5. 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.
6. Kft, mint a települési önkormányzat közfoglalkoztatás lebonyolítását végző társasága,
a vonatkozó kérelmét 2012. január 30. napján benyújtotta a” Munkaerő piaci Alap
Közfoglalkoztatás 2012. évi előirányzatának terhére indított hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás támogatására”néven indított programra, az illetékes, Budapest
Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja Budapest, Ráday utcai
Kirendeltségére.
7. Kft. a foglalkoztatás időtartamát 10 és fél hónapra tervezte, 91 fővel, 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, 90 %-át biztosítja. A fennmaradó 10 % önkormányzati forrást
igényel, melynek mértéke 2012. évre 15 millió forint.
8. Önkormányzat vállalja, hogy a közfoglalkoztatás költségeinek Kormányhivatal által
meg nem térített 10 %-os összegét, de maximum 2012. évben 15 millió forintot Kft.
számára biztosítja, a közfoglalkoztatás céljainak maradéktalan érvényesítése
érdekében.
9. Önkormányzat részére Kft. a kifizetések összege alapján az alábbi időpontokig
összesítve megküldi az Önkormányzat által vállalt és fizetendő önrész
megállapításához szükséges kimutatásokat:
I.
II.
III.
IV.

ütem:
ütem:
ütem:
ütem:

2012.03.31.
2012.06.30.
2012.09.30.
2012.11.30.

10. Önkormányzat a 6. pontban foglalt kimutatások adatai alapján, összesen azonban az 5.
pontban meghatározott összeg erejéig 8 napon belül átutalja Kft- nek az adott időszakra
járó közfoglalkoztatás költségeinek önkormányzati önrészét.
11. Kft. 2013. február 28-ig a közfoglalkoztatás 2012. évi adatairól, tapasztalatairól
beszámolót készít és küld Önkormányzatnak.

12.

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

13. A felek a szerződés teljesítése érdekében messzemenően együttműködnek, esetleges
vitáikat közvetlen tárgyalás útján rendezik.
14. 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
Pénzügyileg ellenjegyzem:

…………………………….
Nyeste Marianna
irodavezető

…………………………….
Sebők Endre ügyvezető
Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és
Ellátó Nonprofit Kft.

2. számú mellékletű

FESZOFE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
mérlegfordulónap: 2011. december 31.
LELTÁR
36821-36823 főkönyvi számlák egyenlegeihez

Időszak
2010. évről
2010. évre januári
kifizetés
2011. január hó
2011. február hó
2011. március hó
2011. április hó
2011. május hó
2011. június hó
2011. július hó
2011. augusztus hó
2011. szeptember hó
2011. október hó
2011. november hó
2011. december hó
Összesen:

36821 Közcélú
munkabér utalása
Önkormányzattól

36822 Közcélú
munkabér kifizetése
munk avállaló felé

68 860 366 Ft

65 274 092 Ft

2 546 421 Ft
1 811 620 Ft
1 598 417 Ft
1 405 044 Ft
1 371 940 Ft
1 073 845 Ft
870 153 Ft
1 004 047 Ft
405 995 Ft
135 515 Ft
81 083 363 Ft

Egyenleg 2011. december 31-én

Elszámolandó

5 361 468 Ft
2 546 455 Ft
2 135 690 Ft
1 569 940 Ft
1 411 015 Ft
1 528 615 Ft
912 190 Ft
909 996 Ft
992 350 Ft
347 701 Ft
150 150 Ft
3 722 Ft

3 586 274 Ft
-

-

83 135 940 Ft -

Ft

5 361 468 Ft
34 Ft
324 070 Ft
28 477 Ft
5 971 Ft
156 675 Ft
161 655 Ft
39 843 Ft
11 697 Ft
58 294 Ft
150 150 Ft
3 722 Ft
135 515 Ft
2 052 577 Ft

2 052 577

3. számú melléklet

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
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 a Kft. - képviseletében Sebők
Endre ügyvezető igazgató között az alábbiak szerint:
1) Felek Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
196/2011. (VI.01.) számú határozatában foglaltak alapján támogatási szerződést kötöttek
egymással, melynek 4. pontját a …../2012. II.16.) sz. határozatban foglaltak alapján közös
megegyezéssel az alábbiakra módosítják:
„4. Kft. köteles:

•
•
•

•

•

a támogatást az 1. pontban meghatározott tevékenység végzése érdekében kizárólag
működési, illetve a 2010. és 2011. évben a közcélú program keretein belül a hóközi
kilépő munkavállalóknak megfizettet, de Önkormányzat által meg nem térített
összegek visszafinanszírozására felhasználni.
a támogatás felhasználása során az Önkormányzattal együttműködni, és az
Önkormányzatot a támogatás jelen szerződésben meghatározott időpontban történő
felhasználását akadályozó bármely okról azonnal értesíteni,
biztosítani, hogy az Önkormányzat a szerződésben rögzített cél megvalósítását és a
Kft. egyéb szerződéses kötelezettségeinek teljesítését a szerződés fennállása alatt akár
személyesen, akár megbízottai révén, ellenőrizhesse.
a támogatási összeget elkülönítetten kezelni, és a felhasználást dokumentáló
számlákat, bizonylatokat, egyéb okiratokat (2010. és 2011. évben a közcélú program
keretein belül a hóközi kilépő munkavállalóknak megfizettet, de Önkormányzat által
meg nem térített összegek visszafinanszírozása esetében az összeg részletes
kimutatásáról szóló, ügyvezető és könyvelő által aláírt táblázat) a Támogató vagy
egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhető módon kezelni, és
nyilvántartani.
a támogatás felhasználásáról 2012. május 31-ig a társaság pénzügyi beszámolója
keretében elkülönítetten elszámolni.”

2) Jelen módosítás aláírásától hatályos.
3) A támogatási szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan
tartalommal hatályban maradnak.
4) A Szerződő Felek a jelen szerződés módosítását annak elolvasása és értelmezése után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.
Budapest, 2012. február

dr Bácskai János
polgármester
Pénzügyileg ellenjegyzem:
…………………………….
Nyeste Marianna

Sebők Endre
ügyvezető igazgató

irodavezető

