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ELŐTERJESZTÉS 
 

Tárgy: Javaslat gazdasági társaságok tisztségviselő tagjainak megváltoztatására 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 145/2019. (X.30.) és a 146/2019 (X.30) 

határozatban szereplő, a Vagyonőr Kft. és a Parkolási Zrt. felügyelő bizottság tagságát érintő 

változtatásokat elfogadni és az alábbi határozati javaslatoknak megfelelően a javasolt 

személyeket visszahívni, illetve megválasztani szíveskedjen. 

 

Budapest, 2019. november 28.  

 

 

 

 

                       Déri Tibor 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat: 
 

A Képviselő-testület, mint az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság egyedüli tulajdonosi jogokat gyakorló részvényese jogkörében eljárva úgy 

dönt, hogy  

Micsonai Antalt az Újpesti Vagyonőr Kft. felügyelő bizottsági tagságából 2019. november 28-i 

hatállyal visszahívja. Felhívja az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy soron következő ülésén 

Micsonai Antal helyett a felügyelő bizottság tagjává Pudleiner Kálmánt – a többi felügyelő 

bizottsági taggal azonos időtartamra - válassza meg.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti döntések végrehajtása érdekében 

szükséges intézkedések megtételére és a szükséges jognyilatkozatok kiadására, az esetlegesen 

szükséges alapító okirat módosítás, és egyéb okiratok aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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Határozati javaslat:  

A Képviselő-testület, mint az Újpesti Parkolási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

egyedüli tulajdonosi jogokat gyakorló részvényese jogkörében eljárva úgy dönt, hogy  

Berényi Erzsébetet az Újpesti Parkolási Zrt. felügyelő bizottsági elnöki tisztségéből 2019. 

november 28-i hatállyal visszahívja és helyette Micsonai Antalt 2019. november 29-i hatállyal – 

a többi felügyelő bizottsági taggal azonos időtartamra - a felügyelő bizottság elnökének 

megválasztja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti döntések végrehajtása érdekében 

szükséges intézkedések megtételére és a szükséges jognyilatkozatok kiadására, az esetlegesen 

szükséges alapító okirat módosítás, és egyéb okiratok aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 


