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A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. elhelyezésének ügye

Előterjesztő:

Baranyi Krisztina polgármester
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Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bodrogai Tibor s.k.
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Tisztelt Képviselő-testület!
A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. társaság székhelye és központi ügyintézési helye a Ferencvárosi
Művelődési Központ Budapest, IX. Haller utca 27. sz. alatt lévő épülete, melynek II. emelet 22. sz. alatti
helyiségében üzemel a 9 TV szerkesztősége és stúdiója.
A szintén az Önkormányzat médiacégéhez tartozó 9 magazin szerkesztőségének elhelyezése ügyében
2021. december 9-i ülésén a Képviselő-testület az alábbi, 614/2021. (XII.9.) sz. határozatot hozta:
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri
a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft.
újságszerkesztőségének a Ferencvárosi Művelődési Központban történő elhelyezése érdekében.”
Az újságszerkesztőség elhelyezésére a Ferencvárosi Művelődési Központ Budapest, IX. Haller u. 27.
II. emelet 20. számú, 35 m2 alapterületű helyisége alkalmas.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról,
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI.12.) önkormányzati rendeletének 10. § -a
alapján:
„(2) Az önkormányzati vagyont elidegeníteni vagy hasznosítani bruttó 25 millió Ft. értékhatár felett – a
(2/a) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel - az e rendeletben foglalt versenyeztetési szabályok szerint
lehet.”
„(3) Az önkormányzati vagyon hasznosítása esetén a versenyeztetés mellőzhető ha
a)
a hasznosítása államháztartási körbe tartozó szervezet, jogszabályban előírt állami vagy
önkormányzati feladatot ellátó gazdálkodó szervezet javára történik”.
Hivatkozott rendelet korlátozottan forgalomképes vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásáról szóló
14. § (6) bekezdése szerint:
„A hasznosításról
a) legfeljebb 1 éves időtartam esetén a polgármester,
b) 1 éves időtartamot meghaladó, legfeljebb 5 éves időtartam esetén a Gazdasági és Közbeszerzési
Bizottság
c) öt évet meghaladó illetve határozatlan időtartam esetén a Képviselő-testület dönt.”
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a 9 magazin szerkesztősége elhelyezési
ügyének lezárása érdekében döntést hozni.
Budapest, 2022. február 10.
Baranyi Krisztina s.k.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. a Ferencvárosi Művelődési Központ Budapest, IX. Haller u. 27. II. emelet 20. számú helyiségét
térítésmentesen, határozatlan időre szólóan, feladatának ellátása céljára a Ferencvárosi Média
Nonprofit Kft. használatába adja.
2. felkéri a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központot, hogy gondoskodjon a helyiség
használatára vonatkozó megállapodás megkötéséről a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft-vel.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
Határidő: 60 nap

