
 

      Iktató szám: 65/2021. 
 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET  

2021. november 11-i ülésére 
 
Tárgy:  FEV IX. Zrt. igazgatósági tagcsere 
 

Előterjesztő:  Gyurákovics Andrea önkormányzati képviselő 
 

Készítette:  Gyurákovics Andrea önkormányzati képviselő 
 
 

Előzetesen tárgyalja:  – 
  
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 

A döntéshez egyszerű   

minősített X többség szükséges. 

 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

361/2019. (XI.25.) számú határozatával Klézli Cintiát 2019. november 26. napjától 2024. 

november 25. napjáig tartó, 5 éves határozott időtartamra a Ferencvárosi Vagyonkezelő és 

Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: FEV IX. Zrt.) 

igazgatósági tagjává megválasztotta.  

 

Jelen előterjesztésben a frakcióm képviseletében arra teszek javaslatot, hogy a képviselő-

testület: 

- döntsön Klézi Cintia visszahívásáról, 

- a FEV IX. Zrt. igazgatósági tagjának Dr. Pethő Sarolta Rékát válassza meg, 

-  mindezzel összefüggésben döntsön a FEV IX. Zrt. alapszabályának szükséges 

módosításáról. 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:21. § 

(3) bekezdés: A jogi személy első vezető tisztségviselőit a jogi személy létesítő 

okiratában kell kijelölni. A jogi személy létrejöttét követően a vezető tisztségviselőket a 

jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személyek esetén a jogi személy alapítói 

választják meg, nevezik ki vagy hívják vissza. 

- Ptk. 3:25. § (1) bekezdés c) pont: Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás 

visszahívással. 

- Ptk. 3:25. § (2) bekezdés: A jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a 

jogi személy alapítói a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül 

visszahívhatják. 

 

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 

 

 

Budapest 2021. november 3. 

 

 

 

 

     Gyurákovics Andrea 

s.k. 

önkormányzati képviselő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy  

 

1. a FEV IX. Zrt. igazgatóságából Klézli Cintiát 2021. november 11. napjával visszahívja. 

 

2. Dr. Pethő Sarolta Rékát 2021. november 12. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak 

megválasztja. 

 

3. FEV IX. Zrt. alapszabályának 12.16.2. pontját az alábbira módosítja: 

„ Dr. Pethő Sarolta Réka 

 lakcíme: 1021 Budapest , Hűvösvölgyi út 10/A., I. emelet/20. ajtó 

      anyja születési neve:  Linzer  Melinda Judit” 

 

4. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a FEV IX. Zrt. alapszabály módosításának és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának aláírásáról, továbbá az alapítói 

döntésről a FEV IX. Zrt. vezérigazgatóját értesítse annak érdekében, hogy a társaság jogi 

képviselőjének közreműködésével gondoskodjon a személyi változások Fővárosi 

Törvényszék Cégbíróságához való bejelentéséről 

 

Határidő: 2021. november 30. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

 

 

 


