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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által alapított I. kerületi Házgonoksági Kft.
(továbbiakban: Házgondnoksági Kft.) felügyelőbizottsági tagságáról Tölgyszéki Papp Attila
2021. december 16-i hatállyal lemondott.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:26. § (1)
bekezdése alapján „a tagok vagy az alapítók a létesítő okiratban három tagból álló
felügyelőbizottság létrehozását rendelhetik el azzal a feladattal, hogy az ügyvezetést a jogi
személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze."
Ugyanezen szakasz (2) bekezdése pedig kimondja, hogy „a felügyelőbizottság tagja az a
nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges
körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető
tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi
személy vezető tisztségviselője."
A Ptk. 3:26. § (5) bekezdés, 3:25. § (1) bekezdés d) pontja és 3:25. § (3) bekezdéséből
levezethető szabályok alapján a vezető tisztségviselő megszűnésére vonatkozó szabályait kell
alkalmazni a felügyelőbizottsági tagság megszűnsésének esetén is azzal, hogy a lemondó

nyilatkozatot a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez kell intézni. A felügyelő bizottsági tag
tisztségéről bármikor lemondhat.
Tölgyszéki Papp Attila 2021.12.16-i nappal felügyelőbizottsági tisztségéről lemondott, helyére
a Házgondnoksági Kft. új felügyelőbizottsági tagjának Szuromi Benedeket javaslom.
A sürgősségi előterjesztést az indokolja, hogy a lemondó nyilatkozat benyújtására a 2021.
december 16-i ülés hetében került sor.
Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, az Mötv. 50 §-a alapján levezethető
főszabály szerint a képviselő-testület minősített többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására!
2. Döntési

javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2021. (....) önkormányzati határozata
az I. kerületi Házgondnoksági Kft. új felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. december 16. napjával
Szuromi Benedeket az I. kerületi Házgondnoksági Kft. felügyelőbizottsági tagjának
megválasztja.
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