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184/2019. (XII.19.) 

 

 

184/2019. (XII.19.) sz. KT határozat 

 

a gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozataláról 

 

I. A Képviselő-testület, mint a RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. 

többségi tulajdonosa úgy dönt, hogy  

 

1. elfogadja a határozat mellékletét képező, RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és 

Városfejlesztési Zrt. vezérigazgatói álláshelyére kiírt pályázati felhívást; egyben felkéri a 

polgármestert, hogy gondoskodjon Józsefváros honlapján történő megjelentetésről. 

 

2. a társaság soron következő közgyűlésén a polgármester által meghatalmazott képviselő 

„igen” szavazatával támogassa a következő döntés meghozatalát: 

 

a) visszahívja a RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. soron 

következő közgyűlésének napjával az Igazgatóság tagjait, azaz Czupponné Benoist 

Mónikát, dr. Dudás Lórántot, Máté Lászlót, Csatári Ilonát, továbbá a 

Felügyelőbizottsági tagjait, azaz dr. Juharos Róbertet, Kelemen Idát és Bulányi 

Gergelyt. 

 

b) megválasztja a társaság soron következő közgyűlésének napját követő nappal öt évre 

szóló határozott időre a társaság Igazgatósági tagjának 

- Horváth Dánielt  

- Sárkány Csillát 

- Tóth Tímeát 

- Krizsán Gabriellát 

- Miljacki Mariját. 

 

c) megválasztja a társaság soron következő közgyűlésének napját követő nappal öt évre 

szóló határozott időre a társaság Felügyelőbizottsági tagjának 

- dr. Juharos Róbertet 

- Kalányos Zsoltot 

- Jakabfy Tamást. 

 

d) Az Igazgatóság elnökének havi megbízási díját a naptári hónap első napján hatályos 

kötelező legkisebb munkabér havi összegében, a tagok díjazását a naptári hónap első 

napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegének kétharmadában 

állapítja meg. 

 

e) A Felügyelőbizottság elnökének havi díjazását a naptári hónap első napján hatályos 

kötelező legkisebb munkabér havi összegének kétharmadában, a tagok díjazását a 

naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegének 

felében állapítja meg. 

 

Felelős: polgármester 
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Határidő: 1. pont tekintetében 2019. december 19., honlapon történő megjelentetés 2019. 

december 20., 2. pont tekintetében a társaság soron következő közgyűlése 

 

II. A Képviselő-testület, mint a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. egyszemélyes 

tulajdonosa úgy dönt, hogy elfogadja a határozat mellékletét képező, Józsefváros 

Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatósági elnöki feladatok ellátására kiírt pályázati felhívást; 

egyben felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon Józsefváros honlapján történő 

megjelentetéséről. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. december 19., honlapon történő megjelentetés 2019. december 20. 

 

A 184/2019. (XII.19.) számú határozat mellékleteit a kivonat melléklete tartalmazza. 

 


