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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011.
november 9-ei ülésén 333/2011. (XI.09.) számú határozatával megalapította a Ferencvárosi
Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (továbbiakban:
társaság).
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 540/2012.
(XII.14.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jogutód nélkül megszűnteti végelszámolással,
melynek kezdő időpontjául 2013. január 01-jét határozza meg, valamint Végelszámolónak a
Cég-Controll Kft-t választotta meg.
A végelszámolás alatt 2013. január.01.-2013.február 28-ig még a társaság működtette a 9.TV-t,
és adta ki a Ferencváros újságot, melyre tekintettel ezen időszakra a Képviselő-testület
543/2012. (XII.14.) számú határozatával a 2012. évi támogatási szerződésben foglalt tartalmi és
elszámolási elemekkel, 5.461.600 forint összegű működési támogatást biztosított a társaság
részére.
A végelszámolásról való döntéssel egyidejűleg a társaság közszolgáltatási szerződése is
módosításra került az 542/2012. (XII.14.) számú határozattal, mely alapján a feladatokhoz
mérten a kompenzáció mértéke 2013. január és február hónapra bruttó 11.442.700 forintban
került meghatározásra.
Az érdemi működés befejezést követően a társaság a Lónyay utcai helyiségét az Önkormányzat
részére visszaszolgáltatta.
A végelszámoló felmérte a társaság kötelezettségeit, és benyújtotta Önkormányzatunkhoz a
2013. január-február hónapra vonatkozó elszámolásokat. Az elszámolások alapján a társaság a
támogatási keretből 1.649. ezer forintot nem használt fel, míg 2.308 ezer forintban alul volt
kompenzálva, mely utóbbi összeget csökkenteni kell a társaság 955 ezer forintos vállalkozási
tevékenységből származó eredményével. Előbbiek alapján összesen 296 ezer forintos
visszafizetési kötelezettsége lenne Önkormányzatunkkal szemben.
A végelszámoló a kiadások folyamatos finanszírozhatósága érdekében 500 ezer forintos
kölcsönt nyújtott a társaságnak, mely szintén a társaság kötelezettségei között szerepel.
A társaság tartozásait növelheti továbbá azon 12-ből elmaradt 8 hirdetés ellenértéke (224.000
forint + ÁFA), melyet a Hungerit Zrt. kifizetett még 2012-ben, azonban a Ferencváros Újság
kiadásnak megszűntetésre tekintettel nem jelentek meg. Ezen tartozás rendezésére két
megoldás kínálkozik a felek megegyezésétől, és az Önkormányzat döntésétől függően:
1. A tartozást kiegyenlítése (ehhez forrás biztosítása szükséges)
2. Az Önkormányzat átvállalja a 8 elmaradt hirdetés megjelentetését az általa kiadott
kiadványban (Ez esetben külön forrás biztosítása nem szükséges a tartozás
rendezéséhez)
A végelszámoló összeállította 2013. április 30-ai dátummal a társaság vagyonfelosztási
javaslatát, melyet jelen előterjesztés melléklete tartalmaz. A zárómérleg végelegesítése az
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előterjesztés kiküldésekor még folyamatban van, azt elkészültét követően azonnal meg fogom
küldeni Önöknek.
A vagyonfelosztási javaslatban szerepelnek továbbá olyan tételek is, mint a Miker Kft-vel
szembeni 193.040 forint, mely amennyiben nem folyik be, úgy az a likvid kifizetésekhez nem
vehető figyelembe.
A vagyonfelosztási javaslatban foglalt adatok alapján a végelszámolás sikeressége és
eredményes lezárása akkor biztosítható, amennyiben Önkormányzatunk tagi kölcsönként 1,3
millió forintot biztosít a társaságnak.
Ezen összeg az alábbi tételekre tekintettel lehet szükséges:
•
•
•
•

500 ezer forintos kölcsön visszafizetése
296 ezer forintos Önkormányzat felé történő visszafizetése
193 ezer forintos követelés befolyásának esetleges elmaradása
285 ezer forint elmaradt hirdetések visszafizetésére (amennyiben az Önkormányzat nem
vállalja a megjelentetést vagy a másik fél nem nyitott a megegyezésre)
• apróbb, a zárómérleg időpontját követően felmerülő kiadások

Természetesen a tagi kölcsön biztosítása nem jelenti ezen összeg végleges felhasználását, mivel
az abból megmaradó összeg a végelszámolás végén Önkormányzatunkhoz elszámolást
követően visszautalásra kerül.
A vagyonfelosztási javaslatot és a zárómérleget a Felügyelőbizottság a kiküldést követően
tárgyalja meg, illetve a könyvvizsgáló a kiküldést követően véleményezi. Előbbiek
eredményéről az ülésen fogom tájékoztatni Önöket.
Fentebb ismertetettek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés
megtárgyalásával, és a határozati javaslatok elfogadásával a végelszámolás mielőbbi
lezárhatóságát támogatni szíveskedjen.
Budapest, 2013. május 31.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester
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Határozati javaslatok
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1. elfogadja a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság zárómérlegét, illetve a végelszámoló által összeállított vagyonfelosztási javaslatát.
2. az Önkormányzat átvállalja a 8 elmaradt hirdetés megjelentetését az általa kiadott
Ferencváros Újságban, és 1.300.000 –Ft tagi kölcsönt biztosít a társaságnak.
3. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1.300.000 –Ft tagi kölcsön nyújtásához
szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról.
4. felkéri a polgármestert, hogy kövesse figyelemmel a végelszámolást követő elszámolást.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő:
1. 2013. június 6.
2. 2013. június 6.
3. 2013. június 6.
4. végelszámolás lezárása
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