
 
 
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata 
 

      Iktató szám: 172/2/2022. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. július 8-i rendkívüli ülésére 

 
Tárgy:  Módosító indítvány a Képviselő-testület 250/2022. (VI.22.) 

számú és 252/2022. (VI.22.) számú határozatai újra 
tárgyalásához 

Előterjesztő:     Baranyi Krisztina polgármester 
 
Készítette:     Jegyzői Kabinet 
 
Előzetesen tárgyalja:     
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Ruzsits Ákos Jenő 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.  

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható. x 

 
  



Tisztelt Képviselő-testület! 

 
2022. június 24-én megismételt tárgyalást kezdeményeztem a Képviselő-testület 2022. június 

22. napján tartott ülésén hozott 250/2022. (VI.22.) számú és 252/2022. (VI.22.) számú  

határozatai kapcsán. 

 

A Képviselő-testületet 250/2022. (VI.22.) számú és a 252/2022. (VI.22.) számú határozatai 

sértik az önkormányzat érdekeit, ezért ezek végrehajtásának felfüggesztéséről döntöttem. 

 

Kifogásolom, hogy szóbeli, hiányos előterjesztésre döntött a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjének megbízásáról a 250/2022. (VI.22.) sz. határozatával, és megbízta Hoffmann 

Györgyöt a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával 2022. 

december 31. napjáig, önálló cégjegyzés mellett. A jelölt a Képviselő-testületi ülésen nem jelent 

meg, meghallgatására nem volt lehetőség, a pozíció elfogadásáról nem nyilatkozott.  

 

Álláspontom szerint a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. átmeneti ügyvezetői feladatainak 

ellátására olyan személy szükséges megbízni, akinek személyére vonatkozóan a Képviselő-

testület kellő ismerettel rendelkezik, aki az átmeneti időszakban zökkenőmentesen képes ellátni 

az ügyvezetői feladatokat.  

 

A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. átmeneti ügyvezetői feladatainak ellátására Pataki Márton 

Dánielt javaslom. 

 

A Képviselő-testület a 252/2022. (VI.22.) sz. határozatával felkérte a polgármestert a 

Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. cégstruktúrájának átalakítására, illetve arra, hogy a soron 

következő rendes képviselő-testületi ülésre tegyen javaslatot úgy, hogy Vágvölgyi B. András 

megbízásával tartalomfejlesztési igazgató pozíciót hoz létre. Ugyanezen határozatával felkérte 

a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a kerületi újság 

főszerkesztői feladatainak ellátására vonatkozó pályázati kiírásról és a pályáztatást legkésőbb 

2022. augusztus 31-ig bonyolítsa le. 

 

A Képviselő-testület 252/2022. (VI.22.) számú - a tartalomfejlesztési igazgatói pozíció 

létrehozásáról szóló - határozatával, célszerűtlen, tisztázatlan feladatkörű pozíciót hozott létre, 

ezzel az amúgy is feszített költségvetésű cég pénzügyi helyzetét indokolatlanul tovább 

nehezítve. Különösen aggályos, hogy a döntést úgy hozta meg a képviselő-testület, hogy nem 

tisztázta, mi lenne a tartalomfejlesztési igazgató és a főszerkesztő viszonya, munkamegosztása. 

 

A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. cégstruktúráját áttekintve megállapítottam, hogy a 

határozat előtt mindössze három főt alkalmazó Ferencvárosi Média Nonprofit Kft-ben az 

ügyvezető, a főszerkesztői valamint a 9tv szerkesztői pozíció mellett, indokolatlan egy új, 

vezetői munkakör létrehozása, szem előtt tartva azt is, miszerint Vágvölgyi B. András a pozíciót 

kizárólag csak akkor hajlandó betölteni, amennyiben továbbra is a ferencvárosi 9 Magazin 

főszerkesztője lehet.  

 

Vágvölgyi B. András nyilvános pályázat alapján, a független szakmai bizottság döntésére 

figyelemmel került a kerületi újság főszerkesztői pozíciójába. 

 

Bármilyen új főszerkesztői pályázat a független szakmai bizottság döntésének utólagos 

felülbírálása, s így a sajtószabadság elleni durva támadás lenne. 

 



A Képviselő-testület a 2022. június 22-ei ülésén, a vita során egyértelműen kinyilvánította, 

hogy Vágvölgyi B. András munkájára továbbra is számít, melyet döntésével is megerősített, 

ugyanakkor szeretném ismételten felhívni a T. Képviselő-testület figyelmét, hogy Vágvölgyi 

B. András nyilatkozata szerint, a főszerkesztői pozíciót kívánja továbbra is betölteni. 

 

Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy tárgyalja újra a Ferencvárosi Média 

Nonprofit Kft. átmeneti ügyvezető személyének kérdését, és olyan személyt bízzon meg az 

ügyvezetői feladatok átmeneti ellátására, akire vonatkozóan kellő ismerettel rendelkezik arra, 

vonatkozóan, hogy az átmeneti időszakban zökkenőmentesen képes ellátni az ügyvezetői 

feladatokat. A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. átmeneti ügyvezetői feladatainak ellátására 

Pataki Márton Dánielt javaslom. 

 

Kérem továbbá, hogy a Képviselő-testület módosított formában fogadja el a 252/2022. (VI.22.) 

sz. meghozott határozatát, és döntsön arra vonatkozóan, hogy az átmenetileg megbízott 

ügyvezető tárgyalásokat folytasson Vágvölgyi B. Andrással a 9 Magazin főszerkesztői 

pozíciójába történő visszahelyezéséről, valamint a munkaügyi per megszüntetéséről, ezzel 

biztosítva a kerületi újság biztonságos működését, megjelenését. 

 
Budapest, 2022. június 27. 

 

 

 

        Baranyi Krisztina h. 

        polgármester  

        Reiner Roland s.k. 

        alpolgármester 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

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

hogy 

 

1.) a 250/2022. (VI.22.) számú önkormányzati határozatot visszavonja. 

 

Határidő: 2022. július 8. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2.) megbízza, Pataki Márton Dánielt (szül.:Budapest, 1983.03.16.; a.n.: Pándy Krisztina; 

lakcím:……………….) a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak 

(vezető tisztségviselő) ellátásával 2022. december 31. napjáig, önálló cégjegyzés 

mellett. A társaság ügyvezetői feladatait Pataki Márton Dániel ingyenes megbízási 

jogviszonyban látja el. A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak 

ellátására vonatkozó pályázati kiírásról és a ferencvárosi média működtetésének 

felülvizsgálatáról, a Képviselő-testület legkésőbb a 2022. októberi rendes testületi 

ülésén dönt. 

 

Határidő: 2022. július 8. 



Határidő: 2022. október (pályázati kiírás) 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

3.) felkéri a polgármestert, hogy az ügyvezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói 

intézkedések megtételéről gondoskodjon, valamint gondoskodjon a Ferencvárosi Média 

Nonprofit Kft. alapító okiratában a vezető személyében bekövetkezett változás 

átvezetéséről. 

 

Határidő: 2022. július 22. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

4.) a 252/2022. (VI.22.) számú önkormányzati határozat 2. és 3. pontját visszavonja. 

 

Határidő: 2022. július 8. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

5.) felkéri az ügyvezetőt, hogy folytasson egyeztetést Vágvölgyi B. Andrással a 9 Magazin 

főszerkesztői pozíciójába történő visszahelyezéséről, valamint a munkaügyi per 

megszüntetéséről. 

 

Határidő: 2022. július 20. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester és Pataki Márton Dániel ügyvezető 

 

 

 

 
 
 

 
 

  



 

 
 
        
 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

KIVONAT 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2022. június 22-én 9.00-kor tartott rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 
 
Tárgy: A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása, munkaviszonyának azonnali 
hatályú felmondása 

156/2022., 156/2-6/2022. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
250/2022. (VI.22.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza, 
Hoffmann Györgyöt (szül.: Mohács 1955.07.03; a.n.: Legler Júlia; lakcím: 1028 Budapest, Tárkony utca 82.) a 
Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával 2022. december 31. napjáig, önálló 
cégjegyzés mellett. A társaság ügyvezetői feladatait Hoffmann György megbízási jogviszonyban látja el, havi bruttó 
650.000 Ft megbízási díjért. A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására vonatkozó 
pályázati kiírásról és a ferencvárosi média működtetésének felülvizsgálatáról, a Képviselő-testület legkésőbb a 
2022. októberi rendes testületi ülésén dönt. 
Határidő: 2022. június 23. 
Határidő: 2022. október (pályázati kiírás) 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, 3 nem, 4 tartózkodás) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 
 

 k.m.f. 
 
 

 
Baranyi Krisztina s.k.     Baloghné dr. Nagy Edit s.k. 

     polgármester             címzetes főjegyző 
 
 
Kivonat hiteléül: 
 
 
 
Koór Henrietta s.k. 
csoportvezető 
Budapest, 2022. július 5. 

 
  
  



 

 
 
        
 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

KIVONAT 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2022. június 22-én 9.00-kor tartott rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 
 
Tárgy: A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása, munkaviszonyának azonnali 
hatályú felmondása 

156/2022., 156/2-6/2022. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
252/2022. (VI.22.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Ferencváros Média 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a mindenkori kerületi újság terjesztésének gyűjtőpontos rendszerre 
történő átállására. 
Határidő: 2022. december 31. 
Felelős: Média Nonprofit Kft. ügyvezetője 
2.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
a Ferencváros Média Nonprofit Kft. cégstruktúrájának átalakítására a soron következő rendes képviselő-testületi 
ülésre tegyen javaslatot úgy, hogy Vágvölgyi B. András megbízásával tartalomfejlesztési igazgató pozíciót hoz 
létre.  
Határidő: soron következő rendes képviselő-testületi ülés 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
3.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Ferencváros Média 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a 2. sz. melléklet szerint a kerületi újság főszerkesztői feladatainak 
ellátására vonatkozó pályázati kiírásról és a pályáztatást legkésőbb 2022. augusztus 31-ig bonyolítsa le. 
Határidő: 2022. szeptember 30. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 (9 igen, 1 nem, 7 tartózkodás) 
A szavazásban 17 képviselő vett részt: 
 

 k.m.f. 
 
 

 
Baranyi Krisztina s.k.     Baloghné dr. Nagy Edit s.k. 

     polgármester             címzetes főjegyző 
 
 
Kivonat hiteléül: 
 
 
Koór Henrietta s.k. 
csoportvezető 
Budapest, 2022. július 5. 


