
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
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        Iktató szám: 62/2021. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2021. október 14-i ülésére 
 
Tárgy: A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság Javadalmazási Szabályzatának elfogadása  
 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester    
 

Készítette: Jegyzői Kabinet   
 

Előzetesen tárgyalja: GKB 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bodrogai Tibor s.k. 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.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 

CXXII. törvény (Továbbiakban: Törvény) 5. § (3) bekezdés értelmében: „A köztulajdonban 

álló gazdasági társaság legfőbb szerve e törvény és más jogszabályok keretei között köteles 

szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. 

§-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése 

esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A 

szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell 

helyezni.” 

 

A Törvény 1.§ a) és b) bekezdése alapján köztulajdonban álló gazdasági társaság az, 

amelyben a helyi önkormányzat többségi befolyással rendelkezik. Az említett rendelkezések 

értelmében a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság (Továbbiakban: Társaság) is a törvény hatálya alá tartozik. 

 

A Társaság hatályban lévő Javadalmazási Szabályzata 2010. március 04-én került aláírásra, és 

2010. március 04-én lépett hatályba. A Társaság új vezetőséggel működik, ami a Társaság 

alapdokumentumainak frissítésén túl megkívánja a Javadalmazási Szabályzat újragondolását, 

a korábbi hiányosságok pótlását is. A jogszabályváltozások pedig – különös tekintettel az 

egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései – szükségessé 

teszik a Javadalmazási Szabályzat összhangba hozását a hatályos jogszabályokkal. 

 

Mindezek alapján mellékelten előterjesztem a Társaság vezető tisztségviselőinek és felügyelő 

bizottsági tagjainak javadalmazásáról és jogviszonyuk megszűnésekor járó juttatásokról szóló 

szabályzatot. 

 

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni. 

  

Budapest, 2021. október 07. 

 

Tisztelettel: 

 

Baranyi Krisztina s.k. 

                                             polgármester 
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Határozati javaslat 

 

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

hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 

CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségére tekintettel a Ferencvárosi 

Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vezető 

tisztségviselőinek, felügyelőbizottsági tagjainak, vezető állású munkavállalóinak 

javadalmazásáról, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, 

mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzatot jelen határozat melléklete szerinti 

tartalommal megalkotja. 

Határidő: 2021. október 14. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 


