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PIKÓ ANDRÁS 
POLGÁRMESTER 

Á 4/2021. (11.26.)  számú határozat 

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. irányítási struktúrájáról és közfeladat ellátásáról 
figyelemmel a  2020.  évben lefolytatott belső ellenőrzése megállapításaira 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021. (1.29.)  számú kormányrendelet  1.  § értelmében a Kormány az élet- és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus 
világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a 
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész 
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXXXIX. törvény  41.§ (3)  bekezdésén alapul. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi 
CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörét gyakorolva Pikó András polgármester az alábbi döntéseket hozom: 

1. 2021.  március I. napjától a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt-nél ügyvezetésként 
igazgatóság nem működik, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja. 

2. Az igazgatóság tagjait - Csöke Terézia Zita, dr. Gőz  Gabriella,  Molnárné Kővári Györgyi 
tagokat --  2021.  március 1-vel visszahívja. 

3 2021.  március  1.  napjától határozatlan időre a vezérigazgatói feladatok ellátásával 
megbízom dr. Gőz Gabriellát.  A  vezérigazgató a társaság ügyvezetését munkaviszonyban 
látja el. 

Munkabérét  1 234 981  Ft/hó összegben, egyéb juttatásként költségtérítését  179 491  Ft/hó 
és cafetériáját bruttó  29 156  Ft/hó összegben állapítom meg. 

4. Elfogadom a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Alapszabályát az előterjesztés  1. 
számú melléklete szerinti tartalommal. 

5. Felkérem a vezérigazgatót, hogy az új irányítási struktúrából eredő jogharmonizáció 
megteremtése érdekében terjessze elő a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 
szervezeti és működési szabályzatát és a javadalmazási szabályzatát. 
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6.  Felkérem a vezérigazgatót, hogy a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kötött 
közszolgáltatási szerződést a jegyző bevonásával vizsgálja felül és terjessze elő 
módosításra akként, hogy a közszolgáltatás biztosítására közszolgáltatási keretszerződés 
kerüljön megkötésre, is a működéshez szükséges anyagi igényeket, és az Önkormányzat 
teherbíró képességét figyelembe véve minden évben finanszírozási szerződésben 
kerüljenek meghatározásra az aktuálisan elvárt feladatok és az azok megvalósításához 
szükséges díjazás. 

A  közszolgáltatási szerződésben szabályozni kell a beszámoló és üzleti terv formai és 
tartalmi követelményeit is. 

Felelős: Polgármester 
Határidő:  1-3.  pont esetében  2021.  március  1., 5.  pont esetében  2021.  március  31., 6.  pont 
esetében  2021.  április  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység:  1-5.  pont esetében Józsefváros Közösségeiért 
Nonprofit Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály,  6.  pont esetében Polgármesteri Kabinet, Gazdálkodási 
Ügyosztály, Gazdasági Vezető. 

Budapest, 2021.  február  26. 

Pikó  Andras  ' 
polgármester 
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