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okiratának

Tisztelt Képviselő-testület!
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (1) bekezdése értelmében a
társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a társasággal kötött megállapodása szerint megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el.
A Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(továbbiakban: FESZOFE Nonprofit Kft.) alapító okiratának – technikai jellegű – módosítását
javasolom akként, hogy Sebők Endre Ügyvezető Úr a továbbiakban munkaviszony keretében
lássa el a társaság ügyvezetési feladatait.
A FESZOFE Nonprofit Kft. hatályos alapító okirata az alábbiakról rendelkezik:
„7.2. A társaság Alapítója kijelenti, hogy az általa kijelölt ügyvezető nem tagja az
önkormányzati képviselőtestületnek, illetve személyével szemben egyéb összeférhetetlenségi ok
sem áll fenn. Az ügyvezető a társasággal kötött megbízási szerződés keretében látja el
feladatát.
7.3.A megbízási jogviszony létesítése, megszüntetése, időtartama, a megbízáskor a megbízási
díj és az egyéb járandóságok megállapítása az egyszemélyes társaság tagja hatáskörébe
tartozik. Az egyéb megbízói jogokat az Alapító képviseletében a Polgármester gyakorolja.
7.10. Megszűnik az ügyvezető megbízatása:
a) a megbízás időtartamának lejártával;
b) visszahívással;
c) törvényben meghatározott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével;
d) lemondással;
e) elhalálozással;
f) törvényben meghatározott esetben.”
Javasolom a FESZOFE Nonprofit Kft. alapító okiratának fenti pontjait az alábbiak szerint –
félkövér betűtípussal jelzett módon – módosítani:
„7.2. A társaság Alapítója kijelenti, hogy az általa kijelölt ügyvezető nem tagja az
önkormányzati képviselőtestületnek, ill. személyével szemben egyéb összeférhetetlenségi ok
sem áll fenn. Az ügyvezető munkaviszony keretében látja el feladatát.
7.3. A munkaviszony létesítése, megszüntetése, időtartama, a munkabér és az egyéb
járandóságok megállapítása az egyszemélyes társaság tagja hatáskörébe tartozik. Az egyéb
munkáltatói jogokat az Alapító képviseletében a Polgármester gyakorolja.
7.10. Megszűnik az ügyvezető munkaviszonya:
a) a határozott tartamú munkaviszony lejártával;
b) visszahívással;
c) törvényben meghatározott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével;
d) lemondással;
e) elhalálozással;
f) törvényben meghatározott esetben.”

Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy előterjesztést tárgyalja meg és a
határozati javaslatot fogadja el.
Melléklet: FESZOFE Nonprofit Kft. egységes szerkezetű alapító okirata
Budapest, 2018. május 18.
dr. Bácskai János s.k.
polgármester
Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy:
1./ a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 7.2.,
7.3. és 7.10. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„7.2. A társaság Alapítója kijelenti, hogy az általa kijelölt ügyvezető nem tagja az
önkormányzati képviselőtestületnek, ill. személyével szemben egyéb összeférhetetlenségi ok
sem áll fenn. Az ügyvezető munkaviszony keretében látja el feladatát.”
„7.3. A munkaviszony létesítése, megszüntetése, időtartama, a munkabér és az egyéb
járandóságok megállapítása az egyszemélyes társaság tagja hatáskörébe tartozik. Az egyéb
munkáltatói jogokat az Alapító képviseletében a Polgármester gyakorolja.”
„7.10. Megszűnik az ügyvezető munkaviszonya:
a) a határozott tartamú munkaviszony lejártával;
b) visszahívással;
c) törvényben meghatározott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével;
d) lemondással;
e) elhalálozással;
f) törvényben meghatározott esetben.”
Határidő: 2018. május 24.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és
Ellátó Nonprofit Kft. Alapító Okirat módosításának és a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratának aláírásáról, valamint az adatváltozás Fővárosi Törvényszék
Cégbíróságánál történő átvezetéséről.
Határidő: 30 nap az adatváltozás Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál történő bejelentésére
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3./ felhatalmazza a polgármestert, hogy a változásbejegyzés során esetlegesen felmerülő
hiánypótlás esetén az önkormányzat hatáskörébe tartozó hiánypótlással érintett tárgykörben
önálló döntést hozzon.
Határidő: 2018. május 24.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

