
Budapest Fovaros X. keriilet 
Kobanyai Onkormanyzat 
Jegyzoje 

Eloterjesztes 
a Kepviselo-testiilet reszere 

5\J L szamu eloterjesztes 

a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. es a KOKERT Kobanyai Kozhasznu Non-profit Kft. 
feliigyelobizottsaga elnokenek es tagjainak megvalasztasarol 

I. Tartalmi osszefoglal6 

A koztulajdonban al16 gazdasagi tarsasagok takarekosabb miikodeserol sz616 2009. evi 
CXXII. torveny (a tovabbiakban: tOrveny) 4. § (1) bekezdese alapjan a koztulajdonban all6 
gazdasagi tarsasagok eseteben feliigyelobizottsag letrehozasa kotelezo. A torveny 4. § (2) 
bekezdeseben foglaltak szerint a feliigyelobizottsag harom termeszetes szemely tagb61 all. 

Abban az esetben, ha a koztulajdonban all6 gazdasagi tarsasag jegyzett tokeje meghaladja a 
ketszaz milli6 forintot, a feliigyelo bizottsag legalabb harom, legfeljebb hat termeszetes 
szemely tagb61 all. 

A Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat harom koztulajdonban al16 
gazdasagi tarsasagot alapitott, melybol ket gazdasagi tarsasag, a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. 
es a KOKERT Kobanyai Kozhasznu Non-profit Kft eseteben 2014. okt6ber 14-en megsziint a 
feliigyelobizottsagok tagjainak a megbizatasa. A Kobanyai Szivarvany Non-profit Kft. 
feliigyelobizottsaga tagjainak megbizatasa 2015. okt6ber 21-eig sz61, ezert itt uj 
feliigyelobizottsag valasztasa jelenleg nem sziikseges. A feliigyelobizottsagok tagjai 
megbizatasanak megsziinese miatt a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. es a KOKERT Kobanyai 
Kozhasznu Non-profit Kft. eseteben uj feliigyelobizottsagot kell valasztani. 

A Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. jegyzett tokeje 1 160 milli6 forint, ezert a tOrveny 4. § (2) 
bekezdese alapjan lehetoseg van otfos feliigyelobizottsag megvalasztasara. 

A KOKERT Kobanyai Kozhasznu Non-profit Kft. jegyzett tokeje 64 milli6 forint, ezert 
haromfos feliigyelobizottsag megvalasztasat teszi lehetove a tOrveny. 

Mindket tarsasag alapit6 okirata szerint a feliigyelobizottsagi tagok megbizatasa negy evre 
sz61. 

Polgarmester urral egyeztetve javasolom, hogy a Kepviselo-testiilet a Kobanyai 
Vagyonkezelo Zrt. feliigyelobizottsaga elnokenek Marksteinne Molnar Juliannat, tagjanak 
Almadi Krisztinat, Ag6cs Zsoltot, valamint a Somly6dy Csaba altai, tovabba a Tubak Istvan 
altai javasolt egy-egy szemelyt valassza meg. 

A KOKERT Kobanyai Kozhasznu Non-profit Kft. feliigyelobizottsaga elnokenek Melega 
Kalmant, tagjanak Gerstenbrein Gyorgyot, valamint a Banyai Tibor Peter altai jelOlt egy 
szemelyt javasolom megvalasztani. 
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A feliigyelobizottsag elnokenek es tagjainak tiszteletdijat a korabbi tiszteletdijakkal egyez6 
osszegben javasolom megallapitani. 

II. Hatasvizsgalat 

Az uj felligyelobizottsagok megvalasztasara tekintettel a gazdasagi tarsasagok alapit6 okiratait 
egyseges szerkezetbe kell foglalni, es a valtozast be kell jelenteni a cegbir6sagnak 

A tOrveny 5. § (3) bekezdese szerint a koztulajdonban al16 gazdasagi tarsasag legf6bb szerve a 
tOrveny es mas jogszabalyok keretei kozott koteles szabalyzatot alkotni a vezet6 
tisztsegvisel6k, feliigyel6bizottsagi tagok, valamint az Munka Torvenykonyver61 sz616 2012. 
evi I. tOrveny 208. §-anak hatalya ala es6 (vezet6 allasu) munkavalla16k javadalmazasar61, 
valamint a jogviszony megsziinese esetere biztositott juttatasok m6djanak, mertekenek 
elveir61, annak rendszerer61 (a tovabbiakban: javadalmazasi szabalyzat). Javasolom, hogy a 
Kepvisel6-testlilet a kovetkez6 Ulesen vizsgalja feliil ezen tarsasagok javadalmazasi 
szabalyzatait. 

III. A vegrehajtas feltetelei 

A feliigyel6bizottsagok tagjainak szama, valamint tiszteletdija valtozatlan, ezaltal a jelen 
dontesnek tObbletkoltseg-vonzata nines. 

IV. Dontesi javaslat 

Budapest F6varos X. kerlilet K6banyai Onkormanyzat Kepvise16-testlilete meghozza az 
el6terjesztes 1. es 2. mellekleteben foglalt hatarozatokat. 

Budapest, 2014. okt6ber 29. 

Jegyz6 
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1. melleklet az elOterjeszteshez 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

.. ./2014. (X. 30.) hatarozata 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. feliigyelobizottsaga elnokenek es tagjainak 

megvalasztasarol 

1. Budapest Fovaros X. kerlilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a Kobanyai 
Vagyonkezelo Zrt. feliigyelobizottsaga elnokenek Marksteinne Molnar Juliannat, a 
felugyelobizottsag tagjanak Almadi Krisztinat, Ag6cs Zsoltot, valamint a Somly6dy Csaba 
altai, tovabba a Tubak Istvan altai javasolt egy-egy szemelyt megvalasztja. 

2. A feliigyelobizottsag elnokenek tiszteletdija 220 000 Ftlh6, a felugyelobizottsag tagjanak 
tiszteletdija 150 000 Ft/h6. 

3. Ez a hatarozat 2014. okt6ber 31-en lep hatalyba, es 2018. okt6ber 31-en hatalyat veszti. 

2. melleklet az elOterjeszteshez 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

.. ./2014. (X. 30.) hatarozata 
a KOKERT Kobanyai Kozhasznu Non-profit Kft. feliigyelobizottsaga elnokenek es 

tagjainak megvalasztasarol 

1. Budapest Fovaros X. kerlilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a KOKERT 
Kobanyai Non-profit Kozhasznu Kft. felugyelobizottsaga elnokenek Melega Kalmant, a 
felugyelobizottsag tagjanak Gerstenbrein Gyorgyot, valamint a Banyai Tibor Peter altai jelolt 
egy szemelyt megvalasztja. 

2. A felugyelobizottsag elnokenek tiszteletdija 70 000 Ftlh6, a felugyelobizottsag tagjanak 
tiszteletdija 50 000 Ft/h6. 

3. Ez a hatarozat 2014. okt6ber 31-en lep hatalyba, es 2018. okt6ber 31-en hatalyat veszti. 
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