
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 141/3/2020. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. október 8-ai rendes ülésére 

 
Tárgy:  Médiacég alapítása 
 

Előterjesztő:    Baranyi Krisztina polgármester 
 
Készítette:    Polgármesteri és Jegyzői kabinet 
 

Előzetesen tárgyalja:  GKB, PEB 2020. 10.07. 
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szathmáryné s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 
 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített X 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! 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. 

július 2. napján a 375/2020. (VII.2.) számú határozatával döntött arról, hogy a helyi Ferencváros 

újság és a helyi 9. TV működtetését egy 100% önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági 

társaságon keresztül kívánja a jövőben működtetni.  

 

Az Önkormányzati médiacég az Önkormányzati újság kiadására és a 9. TV működtetésére 

alakul. 

 

Az önkormányzati média kiemelt feladatai: 

 

- a kérdések és válaszok becsatornázása 

- közösségformálás 

- a választók informálása 

- önkormányzati szolgáltatások bemutatása 

- a helyi demokrácia erősítése 

- az önkormányzat munkájának korszerűsítése 

 

A helyi Ferencváros újság és a helyi 9. TV működtetésének pénzügyi forrása az önkormányzat 

költségvetésében biztosított, a cégben történő működtetés a költségvetésben meghatározott 

összegeket nem lépi túl, kivéve az egyszeri költségeket (törzstőke, alapítás költségei). 

 

Elkészült a médiacég alapító okiratának tervezete, mely az előterjesztéshez csatolásra került. 

  

A társaság alapításához dönteni szükséges az ügyvezető személyéről (alapító okirat 9.1.), a 

Felügyelő Bizottság tagjairól (alapító okirat 11.1.; 11.2.), és a könyvvizsgálóról (alapító okirat 

12.1.; 12.2.)   

 

Az ügyvezető kiemelt feladatai: 

- a cég jogszerű működésének irányítása,  

- a feladatok összehangolása, szakmai ellenőrzése 

- a humánerőforrás biztosítása, 

- az adminisztráció (könyvelés, jogdíjbefizetés, banki ügyintézés) megszervezése és 

ellenőrzése 

- pályázatfigyelés, hirdetésszervezés megszervezése és felügyelete,  

- a költséghatékonyság növelése 

- a pénzügyi egyensúly fenntartása 

- üzleti tervek, jelentések, beszámolók készítése 

- kapcsolattartás a felügyelőbizottsággal, az Önkormányzattal, a műsortovábbítókkal, a 

médiahatóságokkal és az egyéb felügyeleti szervekkel 

 

A fentiekre való tekintettel az ügyvezetői posztra Hagymási Zoltánt javasolom, aki több éve a 

helyi 9. TV főszerkesztője. Szakmai ismerete és tapasztalata, valamint a kerület alapos ismerete 

egyaránt alkalmassá teszik őt a pozíció betöltésére.  

 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:114. §-a 

értelmében a vezetői megbízatás 5 évre – ha a társaság ennél rövidebb időtartamra jött létre erre 

az időtartamra – szól. 
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A Ptk. 3:4. § (1) bekezdése értelmében a jogi személyek létrehozásáról a személyek 

szerződésben, alapító okiratban vagy alapszabályban szabadon rendelkezhetnek, a jogi személy 

szervezetét és működési szabályait maguk állapíthatják meg, (2) bekezdése értelmében a jogi 

személyek tagjai, illetve alapítói egymás között és a jogi személyhez fűződő viszonyuk, 

valamint a jogi személy szervezetének, működésének szabályozása során a létesítő okiratban 

meghatározott kivétellel eltérhetnek e törvénynek a jogi személyekre vonatkozó szabályaitól. 

 

Az előző pontban idézett jogszabályi rendelkezések alapján megállapítható, hogy az alapító a  

társaság alapító okiratában a diszpozitív szabályozás alapelvéből következően a vezető 

tisztségviselő megbízatása időtartamát 5 évtől eltérő határozott időtartamban, vagy határozatlan 

időtartamban is megállapíthatja. 

 

A Ptk. 3:114. §-ában foglalt rendelkezés kizárólag abban az esetben irányadó, ha az alapító 

okirat e rendelkezéstől eltérően nem rendelkezik. 

 

A Ptk. 3:112. §-ában [A vezető tisztségviselő önállósága] foglaltak értelmében a társaság 

ügyvezetését a vezető tisztségviselő – a társasággal kötött megállapodása szerint – megbízási 

jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el. 

 

A munkaviszonyban álló vezetőnek és egyéb munkavállalóinak a jogviszonyára a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezéseit kell 

alkalmazni, azzal, hogy a munkáltató vezetőjére, vezető-helyettesére, valamint a 

munkaszerződésben vezető állásúnak minősített munkavállalókra az Mt. vezető állású 

munkavállalóira vonatkozó speciális rendelkezései is irányadóak (Mt. 208-211. §) 

 

A munkaviszony időtartama alapvetően a vezetői megbízás időtartamához igazodik. Ha a 

vezetői megbízás határozott időtartamú, a vezetői megbízás munkaviszonyban történő ellátása 

esetén a munkaviszony is határozott időtartamú. Ha a vezetői megbízás határozatlan, ez esetben 

a vezetői megbízás határozatlan időtartamú munkaviszonyban látható el. 

 

Az Mt. 208. § (1) bekezdése értelmében vezető állású munkavállaló a munkáltató vezetője, 

vagyis, ha az ügyvezetői tisztség ellátására adott megbízás alapján az ügyvezető 

munkaviszonyban látja el az ügyvezetői feladatokat, abban az esetben az ügyvezető vezető 

állású munkavállalónak is minősül. 

 

Az ügyvezetői tisztség ellátására irányuló feladatok munkaviszonyban történő ellátása esetén a 

feleknek munkaszerződést kell létesíteni egymással a vezető állású munkavállalókra vonatkozó 

eltérő rendelkezésekkel. 

 

Javaslom az ügyvezető megbízatását 2020. november 1. napjától, 2021. március 31. napjáig 

határozott időtartamban meghatározni, és ezalatt az időtartam alatt az ügyvezető feladatok 

ellátására a pályázatot kiírni.  

 

A bérmegállapítás tekintetében javaslom, hogy bruttó 650.000 Ft kerüljön megállapításra a 

megválasztott ügyvezető részére. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatolt alapító okirat tervezetét tárgyalja meg, 

valamint, hozza meg azon döntéseit, melyek a cégjegyzéshez szükségesek (a tervben sárga 

színnel kiemelve). 

 

Mellékletek: 

- alapító okirat tervezet (1. számú melléklet) 

- költségvetési terv (2. számú melléklet) 

 

Budapest, 2020. szeptember 29. 

 

 

Baranyi Krisztina s.k. 

            polgármester  

 

         

Határozati javaslat: 

1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy 2020. november 1. napjától, 2021. március 31. napjáig a megalakuló Média 

9 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető munkakör ellátásával megbízza 

Hagymási Zoltánt, illetményét bruttó 650.000,- Ft/hó összegben állapítja meg, valamint 

felkéri a Polgármestert, hogy az ügyvezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói 

intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2020. október 30. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő Képviselő-testületi ülésre készítse el az 

ügyvezetői feladatok ellátására vonatkozó pályázati kiírást. 

 

Határidő: 2020. november 3. 

Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

  

3.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a megalakuló Média 9 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

felügyelőbizottság tagjait az alábbiak szerint választja meg.  

 

a) Név: ……………………………………….. 

Születési hely és idő: ……………………… 

Anyja születési neve: ……………………... 

Lakcím: …………………………………… 

A megbízatás 2024. október 30- ig szól. 

 

b) Név: ……………………………………… 

Születési hely és idő: …………………….. 

Anyja születési neve: …………………….. 

Lakcím: …………………………………... 

A megbízatás 2024. október 30- ig szól. 



5 

 

 

c) Név: ……………………………………. 

Születési hely és idő: ……………………. 

Anyja születési neve: ……………………. 

Lakcím: ………………………………….. 

A megbízatás 2024. október 30- ig szól. 

 

A megválasztott felügyelőbizottsági tagok, valamint az alakuló ülésen a tagok közül 

megválasztott elnök, rögzítésre kerülnek az alapító okiratban. 

 

Határidő: 2020. október 30. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

4.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a megalakuló Média 9 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító 

okiratának 12.1. és 12.2. pontjában az alábbiak szerint rögzíti a társaság 

könyvvizsgálóját és a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes 

személyt: 

 

„12.1. A társaság könyvvizsgálója: 

Név: ……………………………………. 

Székhelye: ……………………………... 

Cégjegyzékszáma: …………………….. 

 

12.2. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy: 

Név: ……………………………………… 

Születési hely és idő: …………………….. 

Anyja születési neve: ……………………. 

Lakcím: ………………………………….. 

Engedély száma: …………………………. 

Megbízatása határozatlan időre szól.” 

 

Határidő: 2020. október 30. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

5.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt 

a Média 9 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1096 Budapest, Haller 

utca 27.) megalapításáról, jóváhagyja a társaság alapító okiratát. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az alapító okirat aláírására, és az ügyvezetőt, 

hogy gondoskodjon az alapító okirat cégbírósághoz történő benyújtásáról. 

 

Határidő: 2020. október 30. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

6.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Média 9 Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
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Társaságnak a pénzbeli vagyoni hozzájárulásból 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint a 

társaság pénzforgalmi számlájára átutalásra kerüljön. 

 

Határidő: 2020. október 30. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

7.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a Polgármestert, a 2020. évre vonatkozó támogatási szerződés előkészítésére az 

Önkormányzat és a Média 9 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tekintetében. 

 

Határidő: 2020. október 30. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

8.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet, az alábbiaknak 

megfelelően terjessze a Képviselő-testület elé: 

 

a) az általános tartalék terhére 3.000.000 Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulással kerüljön 

megemelésre az 5. számú mellékleten belül új költségvetési sorként 5063 „vagyoni 

hozzájárulás a Média 9 Nonprofit Kft nevén  

b) a 3/d számú mellékletet a 3964 új költségvetési sor létrehozásával Média 9 Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság részére támogatási szerződéssel átadni tervezett 

összeggel, 39.700 e Forinttal emelje meg, a 3426 Ferencvárosi Újság és a 2975 

Ferencvárosi Művelődési Központ költségvetési sorainak terhére. 

 

Határidő: a 2020. évi költségvetés soron következő módosítása 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

9.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Média 9 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága tagjainak 

díjazását bruttó 60.000,- Ft / hó összegben, elnökének díjazását bruttó 80.000,- Ft / hó 

összegben állapítja meg. 

 

Határidő: 2020. október 30. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


