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Tárgy: Javaslat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-
t és a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő 
Kft.-t érintően a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 
2009. évi CXXII. törvény 6.§ (4) bekezdésében 
foglaltakra tekintettel szükséges intézkedések 
megtételére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 
CXXII. törvény (továbbiakban: Közt. tv.) kimondja, hogy egy természetes személy több 
gazdasági társaságnál is lehet vezető tisztségviselő, illetve felügyelőbizottsági tag, de juttatást 
csak egy-egy ilyen tisztségért kaphat: 

6.S (4) Egy természetes személv legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasási társasásnál 
betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasási 
társasásnál betöltött felüsvelőbizottsági tagsás után részesülhet javadalmazásban. 

Figyelemmel a fent idézett rendelkezésre, a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft., 
valamint a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezető tisztségviselői feladatait egyaránt ellátó Fecske 
Károly részére 2010. január 31. napját követően végzett munkája tekintetében már csak az egyik 
társaság vonatkozásában kerülhetett volna sor kifizetésre jogszerűen. Erre tekintettel 
nyilatkoztatni szükséges őt arra vonatkozóan, hogy a 2010. február 1-től eltelt időben ellátott 
vezető tisztségviselői feladatok tekintetében a két köztulajdonban álló gazdasági társaság közül 
melyik társaságnál járó javadalmazásra tart igényt. Választásától függően a másik társaságnál 
felvett javadalmazás vonatkozásában annak visszafizetésére kell felszólítani. A Kőbánya-Gergely 
Utca Ingatlanfejlesztő Kft. esetén az Alapító jogosultságát, a visszafizetésre történő felszólításra, 
a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) 141. § (2) bekezdés n) 
pontja, valamint a társaság alapító okiratának VII. fejezet 5. pont p) alpontja alapozza meg, míg a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. esetében a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény 
(továbbiakban:Mt.) 162.§-a, továbbá az alapító okirat V. fejezet 1. pont q) alpontja. 

Jelen előterjesztést az illetékes bizottságok tárgyalják, a bizottság határozatát az elnök a 
képviselő-testület ülésén ismerteti. 

Fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 

Határozati javaslat: 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete - mint a Kőbánya-
Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft., valamint a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. alapítói jogainak 
gyakorlója - felhívja a korlátolt felelősségű társaság ügyvezetői, valamint a zártkörűen működő 



részvénytársaság vezérigazgatói tisztségét egyidejűleg betöltő Fecske Károlyt, hogy a 
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 
törvény 6.§ (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel tegyen írásbeli nyilatkozatot az Alapító 
felé arra vonatkozóan, hogy a két gazdasági társaság közül melyiknél tart igényt a 2010. január 
31. napját követően végzett munkája ellentételezéseként kifizetett javadalmazásra. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete - mint a Kőbánya-
Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft., valamint a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. alapítói jogainak 
gyakorlója - felhívja a korlátolt felelősségű társaság ügyvezetői, valamint a zártkörűen működő 
részvénytársaság vezérigazgatói tisztségét egyidejűleg betöltő Fecske Károlyt, hogy a 2010. 
január 31. napját követően végzett munkája ellentételezéseként kétféle jogcímen felvett 
javadalmazás egyikét - választásától függően - a jogalap nélkül történt kifizetésre tekintettel 
2010. június 30. napjáig fizesse vissza a munkáltató, illetve megbízó részére. A Képviselő
testület ennek érdekében felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: a vezető tisztségviselő írásbeli nyilatkozattételét 
követően azonnal 

Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 2010. április 8. 

Verftaf 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
jegyző 


