
Személyi változások 

 
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület 

feladat- és hatáskörében meghozott …../2020. (V.25.) határozata az UV Újpesti 

Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságában történő 

tagcseréről 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben foglaltakra 

tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a Polgármester, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-

testülete feladat- és hatáskörében, az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (UV Zrt.) egyedüli részvényese jogkörében eljárva úgy dönt, hogy: 

1. Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő 

Bizottságból Veréb Lászlót 2020. június 4-ei hatállyal visszahívja, ezzel egyidejűleg 

2020. június 5. napjától kezdődően, 2024. október 31. napjáig terjedő határozott 

időtartamra az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Felügyelő Bizottsága tagjának Várpalotai Csabát megválasztja. 

2. Felhívja az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Igazgatóságát, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges intézkedéseket a fenti 

változások cégbírósági átvezettetése érdekében. 

A polgármester a fenti döntések végrehajtása érdekében a jognyilatkozatok kiadásáról és 

egyéb okiratok aláírásáról intézkedik. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 30 nap 

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület 

feladat- és hatáskörében meghozott …../2020. (V.25.) határozata az UV Újpesti 

Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságában történő 

tagcseréről 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben foglaltakra 

tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a Polgármester, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-

testülete feladat- és hatáskörében, az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (UV Zrt.) egyedüli részvényese jogkörében eljárva úgy dönt, hogy: 

1 Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóság elnökét, 

Lukács Lászlót 2020. június 4-ei hatállyal visszahívja, ezzel egyidejűleg 2020. június 

5. napjától kezdődően, 2024. október 31. napjáig terjedő határozott időtartamra az UV 

Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóság elnökének Dr. 

Gonda Pált megválasztja. 

2. Felhívja az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Igazgatóságát, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges intézkedéseket a fenti 

változások cégbírósági átvezettetése érdekében. 



A polgármester a fenti döntések végrehajtása érdekében a jognyilatkozatok kiadásáról és 

egyéb okiratok aláírásáról intézkedik. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 30 nap 

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület 

feladat- és hatáskörében meghozott …../2020. (……..) határozata az UV Újpesti 

Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezető állású munkavállalójának 

megválasztásáról 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben foglaltakra 

tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 

alapján a Polgármester, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-

testülete feladat- és hatáskörében eljárva, mint az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság egyedüli tulajdonosi jogokat gyakorló részvényese, felhívja az 

Újpesti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságát, hogy Veréb Lászlót 2020. június 5-ei hatállyal 

határozatlan időre válassza meg az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság vezérigazgató-helyettesének.  
A vezérigazgató-helyettesi tevékenységét munkaviszonyban látja el, alapilletménye havi 

750.000.- forint, egyéb juttatásai a javadalmazási szabályzat szerint.  

A Polgármester felkéri az UV Zrt. Igazgatóságát, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges 

intézkedéseket a fenti, illetve a jogszabályoknak megfelelő változások cégbírósági 

átvezettetése érdekében. A polgármester a fenti döntések végrehajtása érdekében a 

jognyilatkozatok kiadásáról és egyéb okiratok aláírásáról intézkedik. 

Felelős: polgármester  

Határidő: 2020. június 30.  

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület 

feladat- és hatáskörében meghozott …../2020. (V.25.) határozata az Újpesti Pályázati 

Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságában történő 

tagcseréről 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben foglaltakra 

tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a Polgármester, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-

testülete feladat-és hatáskörében, az Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság egyedüli részvényese jogkörében eljárva úgy dönt, hogy:  

1. Az Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Igazgatóság elnökét Dr. Gonda Pált 2020. június 4-ei hatállyal visszahívja, ezzel 

egyidejűleg 2020. június 5. napjától kezdődően, 2024. október 31. napjáig terjedő 

határozott időtartamra az Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság Igazgatóság elnökének Pudleiner Kálmánt megválasztja. 



2. Felhívja az UV Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság igazgatóságát, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges 

intézkedéseket a fenti változások cégbírósági átvezettetése érdekében. 

A polgármester a fenti döntések végrehajtása érdekében a jognyilatkozatok kiadásáról és 

egyéb okiratok aláírásáról intézkedik. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 30 nap 

 

 

 

 


