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ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. augusztus 22-i rendkívüli ülésére 

 
 

Tárgy:  A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak 
ellátására történő átmeneti megbízás 

 
Előterjesztő:    Baranyi Krisztina polgármester 
 
Készítette:    Jegyzői Kabinet 
 
Előzetesen tárgyalja:    
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István 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.  

 
  



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A Képviselő-testület a 248/2022. (VI.22.) sz. határozatával úgy döntött, hogy a Ferencvárosi Média 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét Hagymási Zoltánt tisztségéből a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 3:25. § (1) bekezdés c) pontja illetve (2) bekezdése alapján azonnali hatállyal visszahívja, egyúttal 
a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. és az ügyvezető között 2022. január 1. napjától 2024. december 31. 
napjáig tartó határozott időtartamra szóló vezető állású munkaviszonyát a Munka Törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény 79. § (1) b) bekezdése alapján azonnali hatállyal megszünteti, ugyanakkor sem ezen 
a Képviselő-testületi ülésen, sem az ezt követő rendkívüli Képviselő-testületi ülésen nem született döntés 
a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. átmeneti ügyvezetői feladatainak ellátására vonatkozóan, a 
Képviselő-testület ezen feladatok ellátásával senkit nem bízott meg. 
 
Tekintettel arra, hogy jelenleg a cégnek nincs ügyvezetője, így az működésképtelenné vált, valamint 
figyelemmel a Fővárosi Törvényszék Cégbíróság Cg. 01-09-379624/19 számú végzésére 
elengedhetetlenül szükséges a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. átmeneti ügyvezetői feladatainak 
átmeneti ellátására vonatkozóan a Képviselő-testületnek döntést hoznia. 
 
Az előzetes egyeztetésekre tekintettel, javaslom Dr. Bencsik Mártát megbízni a Ferencvárosi Média 
Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak átmeneti ellátására. 
 
Az ügyvezetői feladatokra adott megbízás adása illetve visszavonása a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény rendelkezései szerint a Képviselő-testület jogkörébe tartozik.   
 
Dr. Bencsik Márta jelenleg a társaság felügyelőbizottságának elnöke, aki nyilatkozott arról, hogy az 
ügyvezetői megbízása esetén, lemond a felügyelőbizottsági elnöki tisztségéről, így megbízása esetén 
szükségessé válik a társaság felügyelőbizottságába új tagot választani.  
 
A felügyelőbizottság új tagjára a Képviselő-testületi ülésen teszek javaslatot. 
 

A felügyelő bizottság elnöke és többi tagja nem lehet olyan személy, akivel szemben az egyesülési jogról, 
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civiltv.) 38.§ (3) bekezdésében és a 39. § (1) bekezdésében, továbbá 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:26 § (2) bekezdésében és 
a 3:121. § (4) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenség áll fenn, továbbá alkalmazni szükséges 
a Civiltv 42. § (2) bekezdésében meghatározott korlátozásokat is. 
 

Civiltv. 
38. § (3) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 
a)  a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület döntéshozó 
szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem 
pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban 
foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve 
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
 
 
39. §  (1) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak 
megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,   



a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását 
nem egyenlítette ki, 
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást 
helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy 
törölte. 
 
42. § (2) A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli 
hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem 
részesítheti. 
 
Ptk. 
3:26. § [A felügyelőbizottság létrehozása és tagsága]   
(2)  A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához 
szükséges körben nem korlátozták. Ha a felügyelőbizottsági tag jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a 
természetes személyt, aki a felügyelőbizottsági tagi feladatokat a nevében ellátja. A felügyelőbizottsági tagokra 
vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben 
a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy 
vezető tisztségviselője. 
 
3:121. § [A felügyelőbizottsági tagság]   
(4) A felügyelőbizottságnak - a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve - nem lehet tagja a 
társaság munkavállalója. 

 
A Társaság alapításakor a felügyelőbizottság tagjainak díjazása bruttó 60.000 Ft / hó összegben, 
elnökének díjazása bruttó 80.000 Ft / hó összegben került megállapításra. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően döntsön a Ferencvárosi 
Média Nonprofit Kft. átmeneti ügyvezetőjének személyéről, illetve az új felügyelőbizottsági tag 
személyéről. 
 
 
Budapest, 2022. augusztus … 
 
 
 
        Baranyi Krisztina s.k.  
        polgármester 
         
 
 
Mellékletek: 

- Dr. Bencsik Márta önéletrajza 
- Dr. Bencsik Márta nyilatkozatai (2 db) 

 
  



I. Határozati javaslat 
 
 

1.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy megbízza, Dr. Bencsik Mártát (szül.: Békéscsaba, 1963.01.12.; anyja neve:  Bobvos Mária; 
Lakcím: 1092 Budapest, Ráday u. 30. III/6.) a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetői 
feladatainak ellátásával 2022. augusztus 22. napjától 2022. december 31. napjáig, önálló 
cégjegyzés mellett. A társaság ügyvezetői feladatait Dr. Bencsik Márta megbízási jogviszonyban 
látja el, havi bruttó 650.000 Ft megbízási díjért.  
A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázati 
kiírásról a Képviselő-testület legkésőbb a 2022. októberi rendes testületi ülésén dönt. 

 
Határidő: 2022. augusztus 22. 
Határidő: 2022. október (pályázati kiírás) 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

2.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy felkéri a polgármestert, hogy az ügyvezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói 
intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

 
Határidő: 2022. augusztus 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
II. Határozati javaslat 

 

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

Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjának …………………… 

(Név:………………….; Születési hely és idő:…………………..; Anyja születési 

neve:………………………….; Lakcím: ……………………) választja meg. A megbízatása 2026. 

január 21. napjáig szól, díjazása a Társaság alapításakor megállapított összeg. 

 
Határidő: 2022. augusztus 22. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

  

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

hogy felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. alapító 

okiratában a vezető személyében bekövetkezett változás-, és a társaság felügyelőbizottsági 

tagjának személyében bekövetkezett változás átvezetéséről. 

 
Határidő: 2022. augusztus 31. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

 

 


