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Tisztelt Képviselő-testület!
.

A tényállás és döntés tartalmának részletes ismertetése

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (a továbbiakban: JGK Zrt.) és a Józsefváros
Közösségeiért Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: JKN Zrt.) igazgatósági tagjai 2019. november
07-i nappal lemondtak tisztségükről. A cégek folyamatos működésének biztosítása érdekében
javasolt mindkét társaságban az igazgatósági tagok és az elnökök kinevezése.
A JGK Zrt. igazgatósági tagjainak az alábbi személyeket javasolom:
1. Kovács Ottó István (anyja neve:
, születési ideje:
lakcím:
), mint Igazgatóság elnöke,
2. Nováczki Eleonóra (anyja neve:
3. Láng Gáborné (szül.név:
ideje:
lakcím:
tagja,
4. Sztanek Endre (anyja neve:

, születési ideje: .
), mint Igazgatóság tagja,
, anyja neve:

, lakcím:

, születési
), mint Igazgatóság

, születési ideje:
), mint Igazgatóság tagja.

lakcím:

2019 NOV 0 6.

A JKN Zrt. igazgatósági tagjainak az alábbi személyeket javasolom:
, születési ideje:
1. Kovács Ottó István (anyja neve:
.), mint Igazgatóság elnöke,
lakcím:
születési ideje:
2. dr. Gőz Gabriella (anyja neve:
mint
Igazgatóság
tagja,
,),

lakcím:

, születési ideje:
3. Molnárné Kővári Györgyi (anyja neve: _
), mint Igazgatóság tagja.
lakcím:
A díjazás tekintetében a JGK Zrt.-nél az alábbi megbízási díj és költségtérítés megállapítására
teszek javaslatot:
Kovács Ottó István bruttó 358.981,- Ft/hó megbízási díj, továbbá bruttó 179.491,Ft/hó költségtérítés,
Nováczki Eleonóra bruttó 209.406,- Ft/hó megbízási díj, továbbá bruttó 104.703,Ft/hó költségtérítés,
Láng Gábomé bruttó 209.406,- Ft/hó megbízási díj, továbbá bruttó 104.703,- Ft/hó
költségtérítés,
Sztanek Endre bruttó 209.406,- Ft/hó megbízási díj, továbbá bruttó 104.703,- Ft/hó
költségtérítés.
A díjazás tekintetében a JKN Zrt.-nél az alábbi megbízási díj és költségtérítés megállapítására
teszek javaslatot:
Kovács Ottó István megbízási díjban és költségtérítésben nem részesül,
dr. Gőz Gabriella bruttó 209.406,- Ft/hó megbízási díj, továbbá bruttó 104.703,- Ft/hó
költségtérítés,
Molnárné Kővári Györgyi bruttó
82.267,- Ft/hó költségtérítés.

164.533,- Ft/hó megbízási díj, továbbá bruttó

Mindkét társaság vonatkozásában a korábbi Igazgatósági elnökök és tagok díjazása került
figyelembe vételre.
A JGK Zrt. tekintetében az Igazgatóság tagjai munkavégzésre irányuló jogviszonyban állnak
a társasággal, az elnök az Igazgatósági elnöki jogviszony létesítését követően fog
munkaszerződést kötni.
A JKN Zrt. esetében Molnámé Kővári Györgyi már munkajogviszonyban áll a társasággal, dr.
Gőz Gabriella az Igazgatósági tagi jogviszony létesítését követően fog munkaszerződést
kötni, míg Kovács Ottó István munkajogviszonnyal nem fog rendelkezni.
II. A beterjesztés indoka
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Vagyonrendelet) 49. § (2) bekezdése alapján a Polgármester dönt az Önkormányzat
tulajdonosi részvételével működő többszemélyes társaságoknál a társaság legfőbb szervének
határozat hozatalát megelőzően a képviselendő tulajdonosi álláspont tekintetében, valamint az
Önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes társaság alapítójának hatáskörében a
következő kérdésekben:
a) az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjainak, az ügyvezető, a könyvvizsgáló
megválasztása, visszahívása, megbízása, megbízásának visszavonása és díjazása;

b) a társaság vezérigazgatójának, ügyvezető igazgatójának megbízása, megbízásának
visszavonása és díjazásának megállapítása, a vezérigazgató, ügyvezető igazgató személyét
érintő egyéb kérdésekben.
A Vagyonrendelet 15. § (7) bekezdése alapján azonban: A gyakorlásra átruházott
hatásköröket a Képviselő-testület részben vagy egészben korlátozás nélkül magához vonhatja.
III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja mindkét társaságnál az új igazgatósági tagok, illetve az igazgatósági elnökök
megválasztása.
A pénzügyi fedezet a gazdasági társaságokkal kötött közszolgáltatási szerződésekben
biztosított.
IV. Jogszabályi környezet
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:25. § (1)
bekezdés d) pontja alapján: „Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás lemondással."
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi
CXXII. törvény alapján: 6. § (1) A köztulajdonban álló gazdasági társaság igazgatósága
elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított díjazása nem haladhatja meg a mindenkori
kötelező legkisebb munkabér hétszeresét, illetve az igazgatóság többi tagja esetében a
mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét.
(4) Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál
betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló
gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.
A Vagyonrendelet 15. § (7) bekezdése alapján: A gyakorlásra átruházott hatásköröket a
Képviselő-testület részben vagy egészben korlátozás nélkül magához vonhatja. A gyakorlásra
átruházott hatáskör másra tovább nem ruházható.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2)
bekezdés b) pontja alapján: A képviselő-testület zárt ülést tart az érintett kérésére választás,
kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás
megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor.
Fentiek alapján kérem az határozati javaslatok elfogadását.
HATÁROZATI JAVASLAT

I.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

tudomásul veszi a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Igazgatósági elnökének és
1.)
tagjainak lemondását, azzal, hogy a jogviszony 2019. november 06. napjáig tart.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2019. november 07.

2.)
a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatósági tagjainak 2019. november 07.
napi hatállyal 2024. november 07-ig megbízza:

öcOEf

a)
Kovács Ottó Istvánt (anyja neve:
.),
lakcím:
Eleonórát
(anyja
neve:
Nováczki
b)
),
Láng Gábomét (szül.név:
c)
., lakcím:
ideje:
Sztanek Endrét (anyja neve: ,
d)
1.
Felelős:
Határidő:

., születési ideje: '
születési ideje:
, anyja neve:
),
, születési ideje: :

, lakcím:
, születési
., lakcím:

polgármester
2019. november 07.

3.)
a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatósági elnökévé 2019. november 07.
napi hatállyal Kovács Ottó Istvánt megbízza.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2019. november 07.

4.)
a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Igazgatóságának elnöke bruttó 358.981,Ft/hó megbízási díjban, továbbá bruttó 179.491,- Ft/hó költségtérítésben részesül, az
Igazgatóság tagjai személyenként bruttó 209.406,- Ft/hó megbízási díjban, továbbá bruttó
104.703,- Ft/hó költségtérítésben részesülnek.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2019. november 07.

5.)
felkéri a polgálinestert a megbízási szerződések elkészítésére és aláírására, továbbá a
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. módosításokkal egységes szerkezetű alapszabályának
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. november 15.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zit,
Gazdálkodási Ügyosztály
II.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.)

tudomásul veszi a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatósági elnökének és
tagjainak lemondását, azzal, hogy a jogviszony 2019. november 06. napjáig tart.

Felelős:
Határidő:

polgármester
2019. november 07.

2.)
a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. igazgatósági tagjainak 2019. november 07.
napi hatállyal 2024. november 07-ig megbízza:
, születési ideje:
Kovács Ottó Istvánt (anyja neve:
a)
lakcím:
),
dr. Gőz Gabriellát (anyja neve:
b)
, születési ideje:
, lakcím:
),
c)
Molnárné Kővári Györgyit (anyja neve:
születési ideje:
lakcím:
).

Felelős:
Határidő:

polgármester
2019. november 07.

a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. igazgatósági elnökévé 2019. november 07.
3.)
napi hatállyal Kovács Ottó Istvánt megbízza.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2019. november 07.

4.)
a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatóságának elnöke díjazásban és
költségtérítésben nem részesül, dr. Gőz Gabriella Igazgatóság tagja bruttó 209.406,- Ft/hó
megbízási díjban, továbbá bruttó 104.703,- Ft/hó költségtérítésben, Molnámé Kővári Györgyi
Igazgatóság tagja bruttó 164.533,- Ft/hó megbízási díjban, továbbá bruttó 82.267,- Ft/hó
költségtérítésben részesül.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2019. november 07.

felkéri a polgármestert a megbízási szerződések elkészítésére és aláírására, továbbá a
5.)
Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. módosításokkal egységes szerkezetű
alapszabályának aláírására.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2019. november 15.

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

Budapest, 2019. november 06.

qOE,
Pikó András
polgármester
Törvényességi ellenőrzés:

dr. Mészár Erika
jegyzőt helyettesítő aljegyző
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