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ELŐTERJESZTÉS 

Polgármester részére 

 

 

Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tisztségviselő tagjainak 

megváltoztatásáról 

 

Előterjesztő:  Szécsi Péter – önkormányzati képviselő, frakcióvezető 

Jogi szempontból ellenőrizte:  dr. Dallos Andrea, jegyző 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109 § (2) bekezdése alapján a 

gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi 

kérdéseiben való döntéshozatal. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonelemek feletti 

tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 27. § (1) 

bekezdésének c) pontja alapján a gazdasági társaság vezetői tisztségviselőinek, felügyelő 

bizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának megválasztásáról (kinevezéséről) és 

visszahívásáról a Képviselő-testület dönt.  

A fentiekre tekintettel javaslom Polgármester úrnak, hogy a Képviselő-testület döntési 

jogkörének gyakorlójaként fogadja el az alábbi javaslatokat: 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján Képviselő-testület 

feladat- és hatáskörét gyakorolva meghozott …/2020. (XII.) határozata az UPP Újpesti 

Pályázati és Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő 

Bizottságában történő tagcseréről 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletben foglaltakra 

tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a Polgármester, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-

testülete feladat-és hatáskörében, az Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság alapítója jogkörében eljárva úgy dönt, hogy  

1. Az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt. Felügyelő Bizottságának elnökét, 

Micsonai Antalt 2020. december 31-i hatállyal visszahívja, ezzel egyidejűleg 2021. 

január 1. napjától kezdődően 2024. október 31. napjáig határozott időtartamra a 

Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja Rácz Gabriellát. 

2. Felkéri az UPP Zrt. Felügyelő Bizottságát, hogy a tagjai közül elnökének válassza meg 

Rácz Gabriellát. 

3. Felhívja az UPP Zrt. igazgatóságát, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges 

intézkedéseket a fenti változások cégbírósági átvezettetése érdekében. 

A polgármester a fenti döntések végrehajtása érdekében a jognyilatkozatok kiadásáról és 

egyéb okiratok aláírásáról rendelkezik. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 30 nap 
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Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján Képviselő-testület 

feladat- és hatáskörét gyakorolva meghozott …/2020. (XII.) határozata az Újpesti 

Vagyonőr Vagyonvédelmi Biztonságtechnikai Rendszert Üzemeltető és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságában történő tagcseréről 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletben foglaltakra 

tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a Polgármester, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-

testülete feladat-és hatáskörében, az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (UV Zrt.) egyedüli részvényese jogkörében eljárva úgy dönt, hogy: 

1. Felhívja az UV Zrt.  Igazgatóságát, hogy az Újpesti Vagyonőr Kft. Felügyelő 

Bizottságának tagjai közül Pudleiner Kálmánt 2020. december 31-i hatállyal hívja 

vissza, ezzel egyidejűleg 2021. január 1. napjától kezdődően 2024. október 31. napjáig 

határozott időtartamra válassza meg Micsonai Antalt.  

2. Felhívja az UV Zrt. igazgatóságát, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges 

intézkedéseket a fenti változások cégbírósági átvezettetése érdekében. 

A polgármester a fenti döntések végrehajtása érdekében a jognyilatkozatok kiadásáról és 

egyéb okiratok aláírásáról rendelkezik. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 30 nap 

 

 

Budapest, 2020. december 1. 

 

 

Szécsi Péter 

önkormányzati képviselő 

frakcióvezető 


