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   Iktató szám: 15/2021 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2021. július 29-i ülésére 

 
Tárgy:   Sztarenki Pál a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatójának kérelmének 

elbírálása 
 
Előterjesztő:    Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 
Készítette:    Jegyzői Kabinet 
 

Előzetesen tárgyalja:   KOEN, 2021. 07. 22. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István 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.  

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható. X 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. július 6. 

napján a 409/2021. (VII.6.) számú határozatával úgy döntött, hogy Sztarenki Pállal 2021. július 9. 

napjától 2026. június 8. napjáig tartó határozott időtartamra munkaviszonyt létesít a Ferencvárosi 

Pinceszínház igazgatói feladatainak ellátására. 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Sztarenki Pál a pályázati anyagához olyan 

nyilatkozatot csatolt be, mely szerint vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve 

nyilatkozata szerint amennyiben mégis fennáll, úgy megbízása esetén az összeférhetetlenséget 

megszünteti. 

A munkaszerződés aláírásakor merült fel, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a 

továbbiakban: Mt.) 211. § (1)-(2) bekezdése alapján vele szemben mégis összeférhetetlenség áll fenn.  

Figyelemmel Munkaszerződésének a 14. pontjára a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatójának a 

munkaszerződés aláírásától számított 30 napon belül lehetősége van arra, hogy az 

összeférhetetlenség fennállását bejelentse. 

„14. A Munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Munkavállaló nem 

szerezhet (nem tarthat fenn) részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való 

részvényszerzés kivételével – a Munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet végző vagy a 

Munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben. A 

Munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy jelen munkaszerződés aláírásától számított 30, azaz 

harminc napon belül bejelenti a jelen pontban valamint az előző pontban foglalt 

összeférhetetlenségét.” 

 

2021. július 13. napján Sztarenki Pál kérelmet nyújtott be, melyben egyidejűleg bejelenti, hogy a 

munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. § (1) és (2) bek. a) pontja szerint vele 

szemben összeférhetetlenség áll fenn, valamint kérelmezi, hogy a SZTARENKI Betéti Társaságon 

(Cg.: 0106415794) keresztül végzett egyedi megbízásos szerződéssel lekötött, és folyamatban lévő 

munkáit a - Pinceszínház pályázati kiírásának időpontját megelőzően megkötött szerződésekre 

vonatkozóan - befejezhesse, és teljesíthesse az alábbiak szerint: 

Penny Gold: Az elnök szabadsága  

Rendezőként és színészként való közreműködés 

Bemutató: 2021. augusztus 26. 

Az előadás havonta két alkalommal, a műsoron tartásig kerül bemutatásra. 

Helyszín: Rózsavölgyi Szalon 

 

Cyril Geli: Diplomácia  
Színészként való közreműködés 

A produkció havonta két alkalommal szintén a műsoron tartásig kerül bemutatásra. 

Helyszín: Rózsavölgyi Szalon 

 

Szinkronszínészként havi két óra elfoglaltság, mely nyár végéig befejeződik. 

 

Rögzíti, hogy amennyiben a jövőben újabb színművészi és rendezési feladatok ellátására kérnék fel a 

SZTARENKI Bt.-n keresztül egyedi megbízásos jogviszony keretében, a munkaszerződése 13. 

pontjára figyelemmel a további munkavégzésre irányuló jogviszonyt kizárólag a Képviselő-testület 

előzetes hozzájárulását követően fog létesíteni. 

 

Kérelmében kiemeli, hogy sem a jelenlegi, sem a jövőbeni munkái nem okoznak vagy okozhatnak 

olyan leterheltséget és időbeni elfoglaltságot, mely befolyásolná a Pinceszínház igazgató feladatainak 

ellátását, annak sikeres működtetését. 



 

Tájékoztatom a Tisztel Képviselő-testületet, hogy az Mt. 211. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a 

vezető további munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet.   

„(2) A vezető 

a) nem szerezhet részesedést - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés 

kivételével - a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a 

munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben, 

b) nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet, továbbá 

c) köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló 

tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági 

társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is 

folytató munkáltatónál.” 

 

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi 

XCIX. törvény 41. § (2) bek. foglaltaknak megfelelően a  vezető munkakörének betöltésénél 

megfelelően alkalmazni kell az Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó összeférhetetlenségi 

szabályait azzal, hogy az Mt. 211. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alól - indokolt esetben a 

munkáltatói jogkör gyakorlója felmentést adhat. 

 

Figyelemmel arra, hogy az Mt. 211. § (1) bekezdése  diszpozitív rendelkezést tartalmaz, a felek 

megállapodása alapján a vezetőnek is lehet a munkaviszonya mellett párhuzamosan fennálló további 

munkavégzésre irányuló jogviszonya.  

 

Figyelemmel a fentiekre, a Képviselő-testületnek döntenie szükséges arról, hogy Sztarenki Pálnak 

lehet e a munkaviszonya mellett párhuzamosan fennálló további munkavégzésre irányuló 

jogviszonya, illetve hozzájárul e ahhoz, hogy részesedése legyen a munkáltatóéval azonos vagy 

ahhoz hasonló tevékenységet is végző gazdálkodó szervezetben, jelen esetben a SZTARENKI Bt.-

ben. 

 

Budapest, 2021. 07. 20. 

 

Döme Zsuzsanna s.k.  

      alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet: Sztarenki Pál kérelme 



”A” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. § (1) bek. szerinti 

összeférhetetlenség vonatkozásában hozzájárulását adja ahhoz, hogy Sztarenki Pál a 

SZTARENKI Betéti Társaságon (Cg.: 01-06-415794) keresztül végzett egyedi megbízási 

szerződéssel a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói feladatainak ellátására vonatkozó pályázat 

kiírásának időpontját megelőzően lekötött, és folyamatban lévő munkáit befejezhesse és 

teljesíthesse az alábbiak szerint: 

Penny Gold: Az elnök szabadsága  

Rendezőként és színészként való közreműködés 

Bemutató: 2021. augusztus 26. 

Az előadás havonta két alkalommal, a műsoron tartásig kerül bemutatásra. 

Helyszín: Rózsavölgyi Szalon 

 

Cyril Geli: Diplomácia  
Színészként való közreműködés 

A produkció havonta két alkalommal szintén a műsoron tartásig kerül bemutatásra. 

Helyszín: Rózsavölgyi Szalon 

 

Szinkronszínészként havi két óra elfoglaltság, mely 2021. augusztus 31. napjáig  

befejeződik. 

 

2. a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. § (2) bek. a) pont szerinti 

összeférhetetlenség vonatkozásában Sztarenki Pálnak felmentést ad ahhoz, hogy a 

SZTARENKI Bt. (cégjegyzékszám: 01-06-415794) gazdasági társaságban meglévő 

tulajdonosi részesedést megtarthassa. 

 

Határidő: 2021. július …. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

”B” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. nem járul hozzá Sztarenki Pál részéről további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítéséhez, és 

nem ad felmentést Sztarenki Pál részére a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. § 

(2) bekezdés a) pontjában foglaltak alól. 

 

2. felkéri Sztarenki Pált, hogy szüntesse meg az összeférhetetlenség okait a munkaviszony 

keletkezésétől számított 30 napon belül. 

 

Határidő: 2021. ……………. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 


