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Hatarozati javaslat a bizottsag szamara:
A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag javasolja a kepviselo-testu- 
letnek az eloteijesztes megtargyalasat.

Tisztelt Kepviselo-testiilet!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat es a Fovarosi Onkormanyzat kozos 
tulajdonaban levo Rev8 Jdzsefvarosi Rehabilitacids es Varosfejlesztesi Zrt. iigyvezeteset testiiletkent 
5 fos igazgatdsag latja el, illetve a tarsasagnal 3 fos feliigyelobizottsag mukodik. Az iigyvezetest es a 
feliigyelobizottsagi tagokat a tarsasag legfobb szerve, a kozgyules valasztja meg, a kozgyulesen kep- 
viselt allaspontot a tagok (keriileti es fovarosi onkormanyzat) kepviselo-testiilete fogadja el.

A kepviselo-testiilet 184/2019. (XII. 19.) szamu hatarozataval dontott arrol, hogy tamogatja a Rev8 
Zrt. feliigyelobizottsagaba a tarsasag soron kdvetkezd kozgyulesenek napjat koveto nappal ot evre 
szdld hatarozott iddre a tarsasag Feliigyelobizottsagi tagjainak dr. Juharos Robert, dr. Kalanyos Zsolt, 
Jakabfy Tamas megvalasztasat.

A tarsasag kozgyulese 2020.01.28-an megvalasztotta a feliigyelobizottsagi tagokat. A kozgyules 
dontott a tagok dijazasardl is. A feliigyelobizottsag elndkenek havi dijazasat a naptari hdnap elso 
napjan hatalyos kotelezd legkisebb munkaber havi osszegenek ketharmadaban, a tagok dijazasat a 
naptari hdnap elso napjan hatalyos kotelezd legkisebb munkaber havi osszegenek feleben allapitotta 
meg.
A felugyelobizottsagban betoltott tisztsegebol - eddigi munkajat megkdszonve - a tarsasag soron kd
vetkezd kozgyiilesenek napjaval javaslom dr. Kalanyos Zsolt visszahivasat. A feliigyelobizottsagi tag 

eRKEZETT,3o_,4» 
W? lor i \ \



visszahivasara tekintettel szukseges uj felugyeldbizottsagi tag megvalasztasa is. Javaslom Marton Le- 
ventet megvalasztani a kozgyules datumatdl a tobbi felugyeldbizottsagi tag megbizasanak lejartanak 
idopontjaig, azaz 2025.januar 29. napjaig teijedo hatarozott idotartamra.

A felugyeldbizottsagi tag tiszteletdijat a 184/2019. (XII. 19.) szamu hatarozat 2. e) pontjaban rogzitet- 
teknek megfelelo - valtozatlan - bsszegben javaslom megallapitani.

IL A beterjesztes indoka
A Rev8 Zrt., mint a Jozsefvarosi dnkormanyzat tobbsegi tulajdonaban allo gazdasagi tarsasagra vo- 
natkozd szemelyi jellegu dontesek meghozatala a kepviselo-testulet hataskdre.

III. A dontes celja, penzugyi hatasa

A dontes celja a feliigyelobizottsag tagjanak visszahivasa, es uj tag megvalasztasara iranyuld dontes 
meghozatala. A dontesnek penzugyi hatasa nines, tekintettel arra, hogy a felugyeldbizottsagi tag cse- 
rejevel a szemely dijazasa nem valtozik.

IV. Jogszabalyi kornyezet

A kepviselo-testulet hataskdre Magyarorszag helyi bnkormanyzatairol szdld 2011. evi CLXXXIX. 
torveny (a tovabbiakban: Motv.) 41. § (6) bekezdesen es a 42. § 2. pontjan alapul. Az Motv. 42. § 2. 
pontja alapjan a kepviselo-testulet hataskorebol nem ruhazhato at a torveny altal hataskorebe utalt 
valasztas, kinevezes, vezetoi megbizas. Az Motv. 107. § alapjan a helyi dnkormanyzatot - torvenyben 
meghatarozott elteresekkel - megilletik mindazok a jogok es terhelik mindazok a kotelezettsegek, ame- 
lyek a tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost megilleto jogok gyakorlasarol a kepviselo-testulet 
rendelkezik.

A Polgari Tbrvenykdnyvrol szold 2013. evi V. torveny szerint:
3:5. § rogziti, hogy a letesito okiratnak - jelen esetben az Alapszabalynak - mit kell tartalmaznia.

3:26. § [A feliigyelobizottsag letrehozasa es tagsaga] (4) Az elso feliigyelobizottsag tagjait a letesito 
okiratban kell kijelolni, ezt kovetoen a donteshozo szerv vdlasztja a felugyeldbizottsagi tagokat. A fe- 
liigyelobizottsdgi tagsdgi jogviszony az elfogaddssal jbn letre.

3:121. § [A feliigyelobizottsagi tagsdg] (2) A felugyeldbizottsagi tag megbizatasa ot evre - ha a tdr- 
sasdg ennel rovidebb idotartamra jbn letre, erre az idotartamra - szol.

Budapest Jozsefvarosi dnkormanyzat vagyonardl es a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlasarol 
szdld 66/2012. (XII. 13.) bnkormanyzati rendelet 49. § (1) bekezdes ha) pontja szerint a Kepviselo- 
testulet dbnt az igazgatbsdg es a feliigyelobizottsag tagjainak, az ugyvezeto, a vezerigazgato, a 
kbnywizsgdlo megvalasztasa, visszahivasa, megbizasa, megbizasanak visszavondsa es dijazasa tdr- 
gyaban.

A Rev8 Zrt. Alapszabalya 14.1. pontja rogziti a Ptk. szabalyaival osszhangban, hogy a feliigyelobi- 
zottsdg tagjait a reszvenyesek, vagy kiviildlld szemelyek koziil a kbzgyiiles vdlasztja.

A Kepviseld-testiilet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI. 06.) 
onkormanyzati rendelet 30. § (2) bekezdesere tekintettel a dontes az SZMSZ 6. melleklet 15. pontja 
szerint (az Motv. 42. § 2. pontjaban meghatarozott eset) minositett tobbseget igenyel.

Fentiek alapjan kerem a hatarozati javaslat elfogadasat.



Hatarozati javaslat 
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek ..../2022. (........ ) szamu hataro-

zata

a Rev8 Zrt. feliigyelobizottsagi tagjanak visszahivasarol es lij tag megvalasztasarol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy

1. Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat a Rev8 Zrt. feliigyelobizottsaga- 
ban betoltdtt tisztsegebol - eddigi munkajat megkoszonve - a tarsasag soron kovetkezo koz- 
gyulesi napjatol, dr. Kalanyos Zsoltot visszahivja;

2. Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat a RevS Zrt. feliigyelobizottsagaba 
a tarsasag soron kovetkezo kozgyulesi napjatol 2025. 01. 29. napjaig terjedo hatarozott ido- 
tartamra Manon Leventet valasztja meg, tiszteletdijat a 184/2019. (XII. 19.) szamu hatarozat 
2. e) pontjaban rogzitetteknek megfelelo osszegben allapitja meg;

3. felhatalmazza a tobbsegi tulajdonos Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkonnany- 
zat kepviseldjet. hogy a Rev8 Zrt. kozgyiilesen a hatarozat 1. es 2. pontja szerinti tulajdonosi 
dontest kepviselje.

Felelos: polgarmester
Hataridd: a tarsasag soron kovetkezo kozgyiilese
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Keriiletgazdalkodasi Ugyosztaly, Rev8 Zrt.

Budapest, 2022. marcius 16.

Torvenyessegi ellenorzes:
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