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A képviselő-testiileti ülés időpontj a: 2012. februaľ 16. . sz. napirend

Tárgy: Tájékoztató a Képviselő.testület á|ta| megszabott haÚáridőben el nem készült
előteri esztések ieeyzékéről

A napirendet nyílt ülésen kell taľgyalni, dĺjntés nem sztĺkséges.
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Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság véIeméĺyezi tr
Humánszolgáltatási Buottságvéleményezi tr

Hatźr ozatí j av as|at a bizottság' számár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgźitatási Bizottságjavasolja a Képviselő-
testületnek az e|oteriesztés me gtáľgy a|ását.

Tisztelt Képviselő.testület!

Az SZMSZ 18.$ (5) bękezdés alapjtn ,,Állandó napirendi pont _ tájékoztató formójában _ a
Testület által megszabott határidőben el nem késziik előterjesztések jeg,łzéke, amely
tartalmazza a halasztás rovid indoklását és az előterjesztő által vállalt új határidőt.,'

A fentiek értelmében tájékofĺatom a T. Képviselő-testületet azalábbiak'tőL:
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Javaslat a Pollack térí Köztertiletfejlesztő és _hasznosító Kft. tiirvényes mííktiďésére

stl/2011. (xlr. 1s.)

A Képviselő-testiilet, mint a Pollack téri KözteľĹiletfejlesztő és -hasznosító Kft. ttibbségi
tulajdonosa úgy dönt, hogy

1. nem jaľul hozzá', hogy a Pollack téri Kĺjztertiletfejlesztő és _hasznosító Kft. 20II.
december 19. 14 őrfua meghirdetett rendkívtili Taggyĺĺlése a Társaság székhelyén kívĹil
kerüljön megtartásra.

2. felkéri a Pollack téri Kĺjzterületfejlesztő és -hasznosító Kft igyvezetoit, hogy a Gt és a
Taľsasági szerződés szabá|yainak megfelelően haladéktalanul hívjfü össze a Taĺsaság
rendkívüli taggýlését. A rendkívüli taggytĺlés napirendi pontjai a következők legyenek:

1. |Jgyvezető megvá|asztźsa
2. Feltigyelő bizottsági tagok megvźiasńása
3. Kĺinywizsgáló megválasńása
4. Társaság tĺirvényes miĺktjdésénęk helyľeállítása, arryagi helyzetének

meg!árgy alása, figyelemmel a Táľsaság fennálló kotelezettségeire.

3. kifejezi azon szźnđékźú, hogy a Társasággal szembeni kovetelések mielőbbi
rendezésre kerĹiljenek és a Taľsaság mtĺködése201f . évben is biztosított legyen.

4.|.l kezdeményezi |7.403.000,-Ft összegű pőtbefizetés elrenđelését, támogatás címén.

4.2.l A Taggytĺlés á|ta| elrendelt pótbefizetési kcitelezettség a tagokat töľzsbetéteik
arátyábaĺ terhelik, így a tobbségi tulajdonos Józsefuaľosi onkormányzat fizetési
kötelezettsége 8.875.530,- Ft, a kisebbségi tulajdonos a Pollack Mihály téti MéIygartzs
Bervhźnő, Kivitelező és Üzemeltető Kft fizetési kötelezettsége 8.527.470,-Ft.

4.3.l A pótbefizetést a taggytĺlési dĺlntést kcjvető 30 napon belĹil kell átutalással teljesíteni, a
Pollack téri Koĺęruletfejlesztő és - hasznosító Kft. tészére.

4.4.l A pőtbefizetés beérkezését kĺjvetően a taľsaság ugyvezetoí btintetőjogi felelősséggel
kötęlesek atźlrsasággal szembeni követelések kiegyenlítésére haladéktalanulintézkedni.

4.5.l A k<jvetelések kiegyenlítésének sorrendje:

4.6.l a20|1. december l-ig nem számfejtetttartozás a pótbefizetésből azigyvezetők felé
nem kerülhet kifizetésre.

4.7.l a jelenleg vitatott követelés kiegyenlítése csak akkor lehetséges, ha annak
kiegyenlítését jogerős bírósági ítéIet előírja.

4.8.l 2008-2010. évi mérlegbeszámolók elkészítéséľe, a 2012. évi mfüödésre biztosított
aĺĺyagi foľrás kifizetése az adott feladat elvégzését követő ügyvezetők áIta| adott

telj esítésigazo lások a|apj źn történj en.

4.9.l a Felügyelő Bizottságköteles valamennyi kifizetés jogosságát alźńtásáva|igazo|ni.
.)



4.I0.l a 3. pontban megfogalmazott sztndéka teljesítése érdekében a tarsaság

kcitelezettségeinek tulajdoni hányaď szeľinti rendezéséľe támogatásként 8.875.530.- Ft
fedezetet biztosít. Az onkormźnyzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás III07-02 cim
Felhalmozási, felújítási céltaľtalék előirtnyzatát 8.875,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel
egyidejrĺleg a kiadás 11502 cím műkĺĺdésre átadott pénzeszkoz e|óirányzatát ugyan ezen
osszeggel megemeli.

4.It.l felkéri a poIgĺírmesteľt, a 20Il. évi költségvetésről szőIő rendelet következő
módosításánál vegye figyelembe.

4.I2.l felkéri a polgármestert a támogatási szerzodés aláitźsćra

5.l felhatalmazza aZ onkoľmányzat képviseletében e|jarő tulajdonosi képviselőt, hogy a

Pollack téri KözerĹiletfejlesztő és -hasznosító Kft. Taggýlésén elődlegesen jelen hatźrozat
4.I.-4.9. pontjaiban meghatźrozott dontését képviselje. Amennyiben a taggýlésen a
kisebbségi tulajdonos a tiársaság törvényes működéséľe vonatkozóan nem a Képviselő-testület
által megfoga|mazottjavaslatokat tesz, de javaslatai az onkoľmźnyzat érdekeit nem sértik,
felhatalmazza az onkormźnyzat képviseletében eljaľó képviselőt azok elfogadásźra. Ebben az
esetben sem haladhatja meg az onkoľmźnyzat fizetési k<jtelezettsége a 8.875.530,- Ft
összeget.

6.l felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés ktjvetkező módosításźnti' a hatźrozat 4.

pontj ában foglaltakat vegye figyelembe.

7./ Felkéľi a Pollack téri Kiizteľületfeilesztő és -hasznosító Kft. ůiewezetőit' hogy a
pĺótbefizetések felhasználásáľól táiékoztatásukat. a 2008-2010. évi méľleebeszámolók
elkészítéséľe és elfogadásának határideiéľe vonatkozó iavaslatukat' továbbá a Társasáe
itivőbeni míĺkiĺdtetéséľe vonatkozó tervet teriesszék be a Képviselő-testůilet 2012.
febľuári ľendes ůiléséľe.

8.l Felszólítja az IJgyvezetőket, a tźlĺsaság iratarlyagźnak a társastry székJrelryén történő
elhelyezésére.

Felelős: I.,3-7.ponteseténpolgármeste12.és 8. ponteseténPollacktéľi Kft. ugyvezetoi
Hatáĺiďíĺ: |-2. és 8. pont esętén azoma|

3-7. pontok esetén Pollack téri Kft. taggyĺĺlése

A diintés végrehajtását végző szervezeti erység: Pollack téri Ktizteľületfejlesztő és _

haszn osítĺó Kft., Pénziigyĺ Ügyo sztá|y, Gazdálkodásĺ Ügyosztály

A Gazdálkodási Üevosztáty tájékoztatása atapján: A Pollack téri Kiizteľületfejlesztő és -
hasznosítĺi KJÍt2012.január 5-én megtartott ľendkíviĺli taggyűlésén a táľsaság tiiľvényes
műkiidésével kapcsolatosan dtintés nem született. A pőtbefizetés elľendeléséhez L
Társasági szeľződés módosítása vált szĺĺkségessé. A társasági szeľződés módosítását a
vPB 2012. januáľ 25.i ülésén elfogadta, felkéľte az ügyvezetőket új taggyűlés
iisszehívására. Az új ľendkívÍili Taggyíĺ|és20|2. febľuár 13.án lesz. Ezen a taggyíÍlésen
lesz kezdeményezve a pőtbeťuetés elľendelése. A taggyűlési dtintést követően és a dtintés
fiiggvényében tudnakazligyvezetők tájékoztatást adni a pőtbefizetés felhasználásárĺól és

a táľsaság jiivőbeni műkiidéséľől.
Fentiek értelmében a határozat 7. pontjátban meghatározott előteľjesztést a Képviselő-
testiilet áprilisi első ülésén javaslom megtáľgyalni.



Javaslat a pénzbeli lźs természetben nyújtott szocidlis ellútúsok, valamint a személyes
gondoskodtźst nyĺÍĺjtli szocidlis elldtúsok helyí szabúlyairól szóló 37/2004. (WI.I5.)

ii nko rmdnyzati r en de let mó dosítds úľa

3st20r2. (rr.02.)

A Képviselő-testület tulajdonosi jogkörében e|járva úgy dönt, hogy

1. a pénzbeli és teľmészetben nffitott szociális ellátasok, valamint a személyes
gondoskodást nffitó szociális ellátások helyi szabályafuő| sző|ő 3712004. CVII.15.)
önkormanyzali rendeLet _ rendszeres szociális segélyben részesülők egyĹittmfütidési
kĺjtelezettségét étiĺtő _ feladatait 2012. mĺĺĺcius 01. napjátől a Józsefuĺĺĺosi Közösségi
HáZakNonprofit Kft. látja el. Felkéľi a polgĺĺrmestert a Kft-vel kötött kozszolgá|tatási
szer zo đés módo sításaľ a és a|äir ásáta,

2. az 1. pontban foglalt fe|ađatęL|źĺtásra 20|2. március 1. napjatóI |.599.830,-Ft
tźlmogatást biztosít és a felkérí a Jőzsefuárosi Közosségi Házak Nonprofit Kft.
ügyvezetőjét, hogy a hatáĺozatban foglaltakat a 2012. évi iizleti terv <jsszeállításźná|
vegye figyelembe.

3. az 1. pontban foglaltak alapián felkéľi a Józsefvárosi Ktiziisséei Házak NonproÍit
Kft. tiewezetőiét alapító okirata módosítására és Képviselő-testület elé
teľiesztéséľe és felkéri a polgáľmestert az alapító okĺrat aláíľásáľa.

4. A Képviselő-testtilet úgy dont, hogy felkéri polgármesteľt, hogy a hatźrozatban
foglaltakat a 2012. évi kĺlltségvetés tervezésekor vegye figyelembe.

Felelős: I., 3.,4. pont esetén polgármestet, 2., 3. pontok esetén a Jőzsefváľosi Közösségi
Hazak Nonprofit Kft . tigyve zetőj e

Határidő: 1. pont esetében: 20|2.fębruár2.
2. pont esetén 2012. március 01. napja és a Józsefuaľosi Közcisségi IJźľzak
NonproÍit Kft. tizleti tervének elfogadása
3. pont esetében: 2012. febľuáľ 29.
4' pont esetén: az önkoľmźnyzatz}Iz' évi költségvetésének teľvezése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Családtámogatási rľoda, Pénzügyi Ugyosztály, Jĺózsefváľosi KtiztisségilJának Nonprofit
Kfr.

A Humánszoleáltatási Ügyosztály Családtámoeatási lroda tá$ékoztatása alapján: A
Józsefvárosi KtiztisségilJázak alapító okirata a Képvĺselő.testĺilet március l.jei ĺĺléséľe
kerül beterjesztésre, mivel az űj feladat megielenítése mellett a 2012. januáľ 1'. őta
hatályos szakfeladatľend megvźitozását is meg kell jeleníteni a mĺídosítás során és ez a
felĺilvizsgálat tiibb időt vesz igénybe.

Kérem a tájékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 2012. februźr 7.
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