
 

 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 

 
        Iktató szám: 124/2022. 

ELŐTERJESZTÉS 

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. május 12-ei ülésére 

 
Tárgy: Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2021. évi beszámolója, 2022. évi 

üzleti terve valamint a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 
Kft. könyvvizsgálójának megválasztása 

 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 

Készítette: Jegyzői Kabinet 
 
Előzetesen tárgyalja: PEB, GKB, ESZSICB, VIK, VB 

  
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szathmáryné 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! 

 

Az előterjesztés és annak mellékletei áttekintést biztosítanak az önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társaságok 2021. évi tevékenységéről, valamint rálátást adnak a 2022. évi várható gazdálkodásukra. 

 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) bekezdése értelmében minden év május 31-ig az 

érintett vállalkozások kötelesek éves beszámolót készíteni, amelyeket a tulajdonosok jóváhagyását 

követően a Cégbíróságnak és az adóhatóságnak kell megküldeni, egyben gondoskodni kell azok 

közzétételről is. 

 

A Ferencvárosi Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok tag-/közgyűlésének szerepét a 

jogszabály értelmében az Önkormányzat Képviselő-testülete tölti be. Ennek megfelelően mellékelten 

előterjesztem a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: FESZ 

KN Kft.), a FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság (Továbbiakban: FESZOFE Nonprofit Kft.), a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és 

Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Továbbiakban: FEV IX. Zrt.) és a Ferencvárosi 

Média Nonprofit Kft. 2021. évi éves beszámolóját (mérleg és eredménykimutatását) elfogadásra, valamint 

javaslom ezen társaságok 2022. évi üzleti tervének elfogadását. 

 

Valamennyi esetben a beszámolók, üzleti tervek, valamint a könyvvizsgálói jelentések vonatkozásában az 

érintett felügyelőbizottságok előzetes tulajdonosi kontrollja megtörtént. A felügyelőbizottságok határozatai 

jelen beszámolók és a döntés részét képezik. 

 
I. FESZ KN Kft. 

 

a) 2022. április 25. napján a FESZ KN Kft. Felügyelőbizottsága 6/2022. (IV.25.) számú határozatával 

elfogadta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek a FESZ KN Kft. 2021. évi 

tevékenységéről szóló Beszámolót és Üzleti jelentést az alábbi kiegészítéssel: 

 

A 2021. évi Üzleti Tervben tervezett 10,954 M Ft-os hiány 73 M Ft-ra történő emelkedését a 

központi forrásból nem finanszírozott - a határozatban részletezett - többletkiadások okozták. 

 

b) A Felügyelőbizottság a 7/2022. (IV.25.) számú határozatával a FESZ KN Kft. 2022. évi Üzleti 

Tervét elfogadta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 

 

c) A 2009. évi CXXII. törvény - amely a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 

működéséről rendelkezik - 4. § (1c) bekezdése szerint: a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés 

a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének. 

 

Tekintettel arra, hogy FESZ KN Kft. könyvizsgálójának a megbízása 2022. május 31. napján lejár, 

így a Felügyelőbizottság a 8/2022. (IV.25.) számú határozatával javasolja a könyvvizsgálói 

feladatok ellátására vonatkozóan – a jelenlegi könyvvizsgáló - Boza István (Eng. szám: MKVK-

003036) megbízását 2022. június 1-től, 2023. május 31. napjáig terjedő, határozott időtartamra, 

változatlan 187 eFt + ÁFA /hó díjazással. 

 
II.  FESZOFE Nonprofit Kft.  

 

A Feszofe Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 2022. április 21. napján elfogadta, és a Képviselő-testületnek 

elfogadásra javasolta a Társaság 2021. évi beszámolóját és a 2022. évi Üzleti tervét. 
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III.  FEV IX. Zrt.  

 

A FEV IX. Zrt. Igazgatósága 2022. április 22-ei ülésén, a Felügyelőbizottsága 2022. április 28-ai ülésén 

elfogadta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolta a Társaság 2021. évi beszámolóját és a 2022. 

évi Üzleti tervét. 

 
IV. Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. 

 

A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 2022. április 27. napján elfogadta, és a 

Képviselő-testületnek elfogadásra javasolta a Társaság 2021. évi beszámolóját és a 2022. évi Üzleti 

tervét. 

 

A törvény rendelkezése szerint a társaságok nyereségének felhasználásáról a tag-/közgyűlés, illetve a 

jogkörében eljáró egyszemélyes tulajdonos, alapító dönt. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok elfogadására. 

 

Mellékletek:  

- FESZ KN Kft. 2021. évi beszámolója, 2022 évi Üzleti terve, a Felügyelőbizottság határozatai 

- FESZOFE Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolója, 2022 évi Üzleti terve, a Felügyelőbizottság 

határozatai, Főkönyvi kivonat, Eredménykimutatás, Mérleg, Üzleti jelentés, Könyvvizsgálói 

jelnetés, valamint a dokumentum egyéb mellékletei 

- FEV IX. Zrt. 2021. évi beszámolója, 2022 évi Üzleti terve, Igazgatóság határozatai, 

Felügyelőbizottság határozatai, Eredménykimutatás, Mérleg, Üzleti jelentés, Könyvvizsgálói 

jelnetés, Vezetői nyilatkozat, valamint a dokumentum egyéb mellékletei 

- Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolója, 2022 évi Üzleti terve, a 

Felügyelőbizottság jegyzőkönyve, Könyvvizsgálói jelnetés 

 

Budapest, 2022. május 5. 

 

 
                Baranyi Krisztina s.k. 
                    polgármester 
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Határozati javaslat 

 

 

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

 

 
I. 
 

a. a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi éves beszámolóját 

elfogadja. 

b. felhatalmazza az ügyvezetőt a 2021. évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságra 

történő benyújtására és közzétételére. 

c. a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 

jóváhagyja. 

d. megválasztja Boza István könyvvizsgálót (Eng. szám: MKVK-003036) a Ferencvárosi 

Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására 2022. 

június 1. napjától 2023. május 31. napjáig egy éves időtartamra, 187 eFt + ÁFA / hó összegű 

díjazással. Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó 

megbízási szerződést – a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által javasolt standard tartalommal – 15 

napon belül kösse meg, és gondoskodjon a változás a Társaság Alapító Okiratában történő 

átvezetéséről. 

 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester, illetve dr. Mechler András ügyvezető  

Határidő: 2022. május 31. 

 
II. 
 

a. a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó (FESZOFE) Nonprofit Kft. 2021. évi éves 

beszámolóját elfogadja. 

b. felhatalmazza az ügyvezetőt a 2021. évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon 

történő benyújtására és közzétételére. 

c. a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó (FESZOFE) Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 

jóváhagyja. 

 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester, illetve Polyák Béla Attila ügyvezető  

Határidő: 2022. május 31. 

 
III. 

 

a. a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. 2021. évi éves beszámolóját 

elfogadja. 

b. felhatalmazza a vezérigazgatót a 2021. évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon 

történő benyújtására és közzétételére. 

c. a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. 2022. évi üzleti tervét jóváhagyja. 

 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester, illetve Pataki Márton Dániel vezérigazgató  
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Határidő: 2022. május 31. 

 

IV. 

a. a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. 2021. évi éves beszámolóját elfogadja. 

b. felhatalmazza az ügyvezetőt a 2021. évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon 

történő benyújtására és közzétételére. 

c. A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét jóváhagyja. 

 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester, illetve Hagymási Zoltán ügyvezető  

Határidő: 2022. május 31. 

 


