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Budapest Józsefvárosĺ Onkormá nyzat
Ké pviselő.testĺilet e szźlmír a

Tisztelt Képviselő.testiilet!

A Budapest Jőzsęfvźĺrosi onkormźnyzat vagyontĺrőI, valamint a versenyeztetés és a helyi

költségvetési szervek beszerzési eljaĺásainak szabá|yairől szóló 3712003, (VII. 07.) számu

önkormányzati rendelet (továbbiakban Vagyonrendelet) 201I. július 22-tőI hatályos

módosítását követően az onkormányzattulajdonosi (szervezeti, tagsági) jogokkal kapcsolatos

feladat és hatásköreit a rendelet 21. $-a az alźhbiak szerint rcndezi.

,,21' $ (I) AzönkormányzattulajdonábanIévő egyszemélyes gazdasági tarsaság a|apításárő|,

a tźttsaság megszÍintetéséľől, a többszemélyes gazdasägi táľsaság létrejöttéről és

megszúnés éro| aKépviselő-testület dönt.
(2) 

^ 
polgármester aZ onkormanyzat tulajđonábarl, |évő egyszemélyes és többszemélyes

gazdaságl társaságokkal kapcsolatos hatásköreit a I9l2009. (V. 06.) oĺlkormänyzati

rendelętben foglaltak szerint gyakorolja. ÉRKEZEII
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Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármesteľ

A képviselő.testületi ůités időpontjaz 2011. szeptembęr 15. I sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület és Szeľvel
SzabáIyzatárőI szóló I9l2009. (V. 06.) sztlmu
módosítására

Szervęzeti és Működési
önkormánvzati rendelet

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a rendelet elfogadásához minősített szavazattobbség
szükséges
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Váľosgazdátkodási és Pénzügyi Bĺzottság véIeméĺyezi x ,,/
Humánszotgáltatási Bizottság véIeméĺyezi X
Határ ozati j av aslat a bizottsáe számár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság és a Humánszo|gá|tatási Bizottság javasolja a

Ké ov i se l o -testü l etn ek az e|őteri eszté s m e gtár gY a| ását.



(3) Az cinkormányzat tagsägáva| érintett gazdasági tarsaságok esetén az (1) és (2)

bekezdésben fel nem sorolt ĺinkormányzati tulajdonosi jogokat a Yárosgazdálkodási és

P énzngyi Bizottság gyakorolj a.''

A Képviselő-testület és Szervei Szervezęti és Mfüödési Szabá|yzatźEő| sző|ő 1912009. (V.
06.) szäm,l örlkormányzati rendelet (továbbiakban sZMsZ) 45. $ (4) bękezdésében
szabá|yozza aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság feladat- és hatáskörét.

Az SZMSZ 45.$ (4) 3. k) pontja szerint a Yźrosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság az

onkormányzat részvételével múködő tĺjbbszemélyes gazdasági tarsaságokkal kapcsolatos
tigyekben javaslatot tesz a Képviselő-testületnek tulajdonosi álláspont kíalakitására.

A 45.$ (4) 4. b) pontja szerint az onkormtnyzat kizárólagos tulajdonában lévő non-profit és

forpľofit gazdasági táľsaság legfőbb szervének képviselőtesttileti hatáskcĺrébe tartoző jogain

kívüli tulajdonosi jogokat gyakorolja, a Képviselő-testületi dcintési jogkcirébe hrtoző
kérdésekben j avaslatot tesz, vélem ényez, kezdeményez.

Tekintettel arĺ:a, hogy a két cinkormänyzati ľendeletbęn hatásköri összeütközés mutatkozik,
rendel etmódo sítás s al sztikséges rendezni a fennáll ó he|y zetet.

Fenti ellentmondás az SZMSZ 45'$ (4) 3. k) és 4. b) pontjaiĺakhatályon kívtil helyezésével
és a vonatkozó rendelkezéseinek pontosításával küszöbolhető ki.
AzSZMSZ 50. $ (2) bekezdésének gb) pontját az a|thbiak szerint indokolt móđosítani:
50.s (2) g) A polgármester dĺjnt a Budapest Józsefuarosi Önkormanyzat tu|ajdonában lévő
egyes gazdasági társaságok vonatkozásában az egyszeméIyes társaság legfőbb szervének
törvény tita| hatáskörébe hrtoző a|ábbi jogosítványokkal kapcsolatosan, és dönt a

többszemélyes táľsaságoknál a tfusaság legfőbb szervének hatźrozatát mege|ozóen a

kcivetkező kérdésekben:
(gb) a társaság vezérigazgatőjćnak, igyvezető igazgatőjának megbízása, megbizäsźnak
visszavonása és đíjazásának megá||apítása és a vez&igazgató, ügyvezetó igazgató személyét

érintő egyéb kérdésekben.

Az e|őteľj eszté s me 1 l ékl etét kép ezó rendel et -t erv ezet tafia|mazza a mó do s ítás o k at.

Kérem a rendelet tewezet elfogadását.

Budapest, 20II. szeptembeľ 5'

orzes:

c,łL/ę
Dr. Kocsis M.áúé
polgáľmesteľ

j egy zőt hel yette sítő alj e gy ző



Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő.testĺiletének

..../2011. (......) iinkoľmányzati ľendelete

a Képviselő.testület és Szervei Szeľvezeti és Működési Szabályzatáróil sző|ő
t9 ĺ 2009 . (v. 06.) szálmí iinkormányzati ľen delet mó dos ítás ár ő|

Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefvárosi onkormányzatKépviselő-testülete az Alkotmány 44lA.
(1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi cinkormányzatokľól szóló
1990. évi LXV. törvény 18.$ (1) bekezdésben kapott felhata|mazás a|apjźn a következő rendelętęt
alkotja.

1.$ A Képviselő-testület és Szervei Szęrvezetí és MfüödésiSzabá|yzatarő| szőIő I9l2009. (V. 06.)
szźlmu ĺinkormányzati ľendelet (továbbiakban: Rendelet) 50. $ (2) gb) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

(50.E O g) A polgármester dönt a Budapest Józsefvárosi onkormanyzat tulajdonában lévő egyes
gazdasági társaságok vonatkozásában az egyszemélyes táľsasóg legfőbb szervĺinek toľvény áItal
hatáskörébe tartozó alábbi jogosíná,nyokkal kapcsolatosan, és dönt a többszemélyes társaságohlál a
társaság legfőbb szeľvének határozatát megelőzően a kÓvetkező kérdésekben: )

,,a társaság vez&igazgatőjának, igyvezető igazgatőjźnak megbizása, megbizásának visszavonása és
díjazásának megtilapitása és a vezérigazgatő, igyvezető igazgatő személyét éľintő egyéb
kérdésekben.''

2 ' $ Jelen rendelet 20II . október 1 -j én lép hatä|yba,

3.$ Hatályát veszti a Rendelet 45.$ (4) 3. k) és a 45.$ (4) 4'b) pontja'

Budapest, 20II. szeptember ...

Dr.Mésztr Eľika
j egy zőt helyette sítő alj e gy ző

Dr. Kocsis Máté
polgármester



a Képviselő-testiilet és Szeľvei Szeľvezeti
és Miĺkiidési Szabályzatáről sző|ő

|912009. (v. 06.) számú
iinkoľmányzati ľendelet

50.$ (2) (A polgármester a Testiilet dcjntései
szerint és sajat onkormányzati jogkörében
irányítja a Hivatalt'
A polgármester
g) dönt a Budapest Józsefuárosi
onkormányzat tulajdondban lévő egyes
gazdasagi taľsasagok vonatkozásában az
egyszemélyes táľsaság legfőbb szervének
törvény áltaĺ hatáskorébe tartozó alábbi
jogosínanyokkaĺ kapcsolatosan, és dcjnt a
többszemélyes társaságoĺrľlál a társaság
legfőbb szervének hatóľozatát megelőzően a
ktvetkező kérdésekben.. )
gb) a társaság vezérigazgatőjának, igyvezeto
ígazgatőjának megbízása, megbízásának
vi ss z avoná sa és đíj azásának megá|Iapitása

Budapest.Főváros VIII. keriilet
Józsefvárosi onkoľm ányzat Képviselő.

testületének

....l 201|. (. . . . . . ) tinkormányzati rendelete
a Képviselő-testĺilet és Szervei Szeľvezeti

és Mĺĺködési Szabályz atárő| sző|ő
1912009. (v. 0ó.) számú

tinkormányzatĺ ľendelet módosításáľól

s0.$ (2)
gb) a társas ág v ezérigazgatőj tnak, ijgyv ezető

igazgatőjának megbizźsa, megbizäsának
visszavoná sa és đíjazásának megállapítása
és a vezérigazgató, iigyvezető igazgatli
személy ét érintő egy éb kéľdésekben.,,


