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Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

A  képviselő-testületi ülés időpontja:  2020.  január  30.  sz. napirend 

Tárgy: Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. felügyelőbizottsági tagjának cseréjére 

A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni, kivéve,  ha  a zárt ülés tartását az Mötv.  46.  §  (2) 
bekezdésének  b)  pontja alapján az érintett kéri; a határozat elfogadásához minősített többség szükséges. 

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: GAZDÁLKODÁSI 

KÉSZÍTETTE:  DR.  DÉKÁNY SZILVIA &Zee_ 
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL:  d 
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: 

I

 

CZUKKERNÉ 

ÜGYOSZTÁLY  c( ,/.--, 

r•-,., el, (-171-0  I fi (  '0  t9  • ) 

\ 

—NI 
DR.  PINTÉR ERZSÉBET 

JEGYZŐ 

OE. 

I _ 
''''')) k`"- -Li-) e- L---2jr -

 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi 

Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi 

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási 

Városüzemeltetési Bizottság véleményezi 

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi 

Határozati javaslat: 

Bizottság véleményezi 

véleményezi 

Bizottság 

Bizottság véleményezi 

Közterület-hasznosítási Bizottság 
javasolja a Képviselő-testületnek 

 

• 

X 

0  

véleményezi X 

• 

D 

és a Kulturális, Civil, 
az előterjesztés 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és 
Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság 
megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I.  A  tényállás és döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  Képviselő-testület  159/2019.  (XI.28.) számú határozatában döntött arról, hogy a Józsefváros 
Közösségeiért Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: JKN Zrt.) felügyelőbizottsági tagjait  2019.  november 
28-ával visszahívja, és felügyelőbizottsági tagnak választja  2019.  november 29-től  2024.  november 
28.  napjáig Rimán Edinát,  Neubauer  Józsefnét és Bedő Petrát.  A  Képviselő-testület döntött arról is, 
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hogy a Felügyelőbizottság tagjainak díjazása személyenként bruttó  150.000,-  Ft/hó, az elnök díjazása 
bruttó  250.000,-  Ft/hó. 

A  Felügyelőbizottság  2019.  december  16.  napján megtartotta alakuló ülését, amelyen tagjai közül a 
Felügyelőbizottság elnökévé Rimán Edinát választotta meg. 

A  jelenlegi felügyelőbizottsági elnök visszahívását javasolom  2020.  január  31.  napjával, és új 
felügyelőbizottsági tag megválasztását  2020.  február  01.  napjával.  A  díjazás tekintetében a jelenleg is 
fennálló díjazás módosítására nem teszek javaslatot. 

A  Polgári Törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)  3:122.  §  (1)  bekezdése 
alapján a felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt.  A  Ptk. ezen szabálya diszpozitív, az 
alapszabályban az eltérés lehetséges,  de  a JKN Zrt. alapszabálya nem alkalmaz eltérő szabályozást. 

A  Ptk.  3:121.  §  (1)  bekezdése szerint a felügyelőbizottság három tagból áll, testületként működik; az 
egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat 
megoszthatja tagjai között.  A  felügyelőbizottsági tag megbízatása öt évre -  ha  a társaság ennél 
rövidebb időtartamra jött  litre,  erre az időtartamra - szól.  A  felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a 
megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

II. A  beterjesztés indoka 

A  Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt., mint a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló 
egyszemélyes gazdasági társaságra vonatkozó személyi jellegű döntések meghozatala a Képviselő-
testület hatáskörébe tartozik. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja a Felügyelőbizottság tagjának, egyben elnökének visszahívása, és új tag megbízására 
irányuló döntés meghozatala.  A  felügyelőbizottsági tagok díjazása a  45/2019.  (XII.20.) önk. rendelet 
alapján biztosított. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Ptk.  3:26.  §  (5)  bekezdése alapján:  „A  felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető 
tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni."  A  Ptk.  3:25.  §  (1) 
bekezdés  c)  pontja szerint „Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás visszahívással." 

A Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló  66/2012.  (XII.13.) önkormányzati rendelet (Vagyonrendelet)  49.  §  (1)  bekezdés 
ha)  pontja alapján: 
„A  Képviselő-testület dönt az Önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes társaság alapítójának 
hatáskörében a következő kérdésekben: 
ha)  az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjainak, az ügyvezető, a vezérigazgató, a könyvvizsgáló 
megválasztása, visszahívása, megbízása, megbízásának visszavonása és díjazása." 

A  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)  46.  §  (1) 
bekezdése szerint  „A  képviselő-testület ülése nyilvános." 
A (2)  bekezdés  b)  pontja szerint  „A  képviselő-testület 
b)  zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak 
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor. 
Zárt tárgyalás iránti kérelem nem érkezett." 

A  Képviselő-testület hatásköre az Mötv.  42.  §  2.  pontján és a Vagyonrendelet  49.  §  (1)  bekezdés  ha) 
pontján, a minősített szavazattöbbség az Mötv.  50.  §-án alapul. 

Fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

I. A  Képviselő-testület, mint a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. egyszemélyes 
tulajdonosa úgy dönt, hogy 

1.) a) 2020.  január  31.  napjával visszahívja a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 
Felügyelőbizottságának tagját egyben elnökét, Rimán Edinát. 

b) a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsági tagjának választja  2020. 
február  01.  napjától  2024.  november  28.  napjáig 

-t. 

2.) felkéri a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-t, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedéseket az alapszabály módosítására. 

Felelős:  1.  pont esetén polgármester,  2.  pont esetén Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 
Igazgatósága 
Határidő:  1.  pont tekintetében  2020.  január  30., 2.  pont tekintetében  2020.  február  29. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefváros Közösségeiért 
Nonprofit Zrt. 

Budapest, 2020.  január  20. 

Pike, Andras 
polgármester 

Törvényességi ellenőrzés: 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
jegyző 

nevében és megbízásából: 

dr. Mészár  Erika 
aljegyző 
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