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ELŐTERJESZTÉS
fe lü gy el ő bi zottság i

tag megválasztásáról

Tisztelt Képviselő-testület!
Tájékoztatom a Képv ise lő-testületet, hogy Sas Péter Ferencné 2018. november 30-án írásban
lemondott a PALOTA-1 5 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
felügye l őbizottsági tagságáról. A felügyel őbizo ttsági megbízatás a Polgári Törvénykönyvről
szóló 201 3. évi V. törvény (Ptk.) 3 :25 . § (1) bekezdés d) pontja szerint lemondással megszűnik.
Az állami és önkormányzati tulajdo nban l évő gazdasági társaságok tul ajdonosi j oggyakorlását
szabályozó törvények (a 2007 . évi CV I. törvény az áll ami vagyonról, illetve a 2011. évi CXCV I.
törvény a nemzeti vagyo nról) a vagyongazdá lkodás i feladato kat - ideértve a tulajdonosi
ellenő rzés végrehajtását is - a tulajdonosi joggyakorló szervezet hatáskörében írj ák elő.
A Ptk. 3: 109. § ( 1) és (2) bekezdése szerint a "gazdasági társaság tagj ainak döntéshozó szerve a
legfő bb szerv. A gazdasági társaság l egfőbb szervének feladata a társaság al apvető üzleti és
személy i kérdéseiben való döntéshozatal. " A Magyarország helyi ö nkormányzatairól szóló 20 11.
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 2. pontj a alapj án a törvény által
hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezető i megbízás a Képvi selő -testül et hatásköréből nem
ruházható át.
A Ptk. és az Mötv. előírása it fi gyelembe véve a Képvise l ő-testül etnek kell döntenie Budapest
Főváro s XV. Kerületi Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság
felügye lő bi zottságát érintő személyi kérdésrő l , illetve ezzel összefüggésben a társaság Alapító
Okiratának módosításáról.
Egyeztetést

követően

új

fe lügyel őb izo ttság

tag megválasztására a

kö vetkező

javaslatot terj esztem

elő:

A

PALOT A-1 5

Rehabili tációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit
Kft.
tagj ának, 201 9. októ ber 3 1. napj áig terjedő időre javaslom Nagyné Horváth
Judi t 11 54 Budapest, Damj anich János u. 149. szám alatti lakost m egválasztani .
felügyelőbi zottsági

A

PALOT A-1 5

felügye lő bizottsági
felügye l őbizottsági

Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. új
tagjának megválasztása Korencsák István és Fagyal Ernő Gábor
tag jelenleg érvényben l evő megbízatását nem érinti.

A sürgősségi előterjesztést indo kolja, hogy a fe lügyelőbi zottság tagjának lemondása a Képviselő
testület összehívását követően érkezett és indokolt a fe lügyel őbizottság működőképességének
minél hamarabbi biztosítása.
Kérem a Tisztelt

Képvisel ő-testületet,

hogy a határozati j avaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

Budapest, 201 8. december „. ~„".
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(2) Egyeztetésre megküldve:
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(5) Meghívandók:
(6) Az előterjesztést kapják:
(7) Háttéranyag a J egyzői Irodáná l található.

Határozati javaslat:
A

Képviselő-testület

úgy dönt, hogy:

1. tudomásul veszi Sas Péter Ferencné lemondását a PALOTA-15 Rehabilitációs és
Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottságában betöltött
tagságáról.
Felelős: polgármester
Határidő: 20 18. december 11. (döntésre)

2. Nagyné Horváth Juditot a megválasztása elfogadásának, az összeférhetetlenségre is
kiterj edő nyilatkozat megtételének napj ától 2019. október 3 1-ig terjedő időre, a
PALOTA-1 5 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
felügyelőbizottságának tagjává megválasztj a.
Fe l elős: polgármester
Határidő: 20 18. december 11. (döntésre)
3. a felügye l őbizottság tagj ának tiszteletdíját
kilencvenezer forintban állapítja meg.
Felelős : polgármester
Határidő: 20 18. december 11. (döntésre)

havi

bruttó

90.000.-Ft-ban, azaz

4. a PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Alapító Okiratának 11 .2. pontj át a következők szerint módosítj a:
„ 11 .2. A fe lügye l őbizottság tagjai és megbízatásuk időtartama:
Név: Nagyné Horváth Judit
Lakcím: 11 54 Budapest, Damjanich János utca 149.
Anyj a neve: Török Margit
Megbízatása határozott i dőre: 2019. október 3 1. napj áig szól.
Név: Fagyal E rnő Gábor
Lak cím: 11 52 Budapest, Kazinczy utca 4.
Anyja neve: Vígh Ilona
Megbízatása határozott i dőre: 2019. október 31. napjáig szól.
Név: Korencsák Istv~in
Lakcím: 11 57 Budapest, Erdőkerülő utca 3 1. VI/19.
Anyja neve: Jenei Tünde
Megbízatása határozott időre: 20 19. október 3 1. napjáig szól.''
Felelős:

polgármester
Határidő: 2018. december 11 . (döntésre)
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5. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a PALOTA-15 Rehabilitációs és
Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratának az elfogadott Képviselő-testületi
határozatok szerinti módosításáról, és a változásnak a Fővárosi Törvényszék
Cégbíróságánál való bejegyeztetéséről.
Felelős: polgármester
Határidő: 2018. december 31. (változások átvezetésére)
Az 1-3. határozati javaslat elfogadásához minősített,
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

a

4-5.

határozati

javaslat

A döntés alapjául szolgáló j ogszabályhely:
[Magyarország helyi önkormányz.atairól szóló 20 11 . évi CLXXX IX. törvény 46. § 2. pont; a Polgári Törvénykönyvröl szóló 2013.
évi Y. törvény 3:25. § (1)-(3) bekezdés, 3:26. § (5) bekezdés, 3: 121. § (1) bekezdés; a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb müködésérö l szóló 2009. évi CXX II. törvény 4. § (1) bekezdése.]
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