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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dombóvár Város Önkormányzata egyedüli tulajdonosa a Tinódi Ház Nonprofit Kft.-nek.  

 

A testület tavaly november végén módosította a társaság alapító okiratát annak érdekében, 

hogy lehetővé váljon két, önálló cégjegyzési jogosultsággal rendelkező ügyvezető 

megválasztása (Somlai Adrienn ügyvezetői tisztsége és munkaviszonya az elmúlt év végén 

a határozott idejű szerződése lejártával megszűnt), egyúttal további ügyvezetőnek – 

megbízási szerződés keretei között – Szabóné Rambala Gabriellát választotta meg 2019. 

december 1. napjától 2020. december 31. napjáig. A Képviselő-testület az ügyvezető 

megbízási díját havi bruttó 50.000,- Ft összegben határozta meg 2019. decemberének 

kivételével, ebben az egy hónapban bruttó 150.000,- Ft volt az ügyvezetői díjazás. 

Ügyvezető asszony a cégnél rendelkezik munkaviszonnyal is, illetve az önkormányzati 

saját rendezvények kapcsán a rendezvényszervezési feladatokra az önkormányzattal is 

fennállt szerződéses kapcsolata. Ez utóbbi a veszélyhelyzetre tekintettel, illetve a városi 

rendezvényekkel kapcsolatos feladatellátás megosztásának felszámolása érdekében 

megszüntetésre került május végével. 

 

Javaslom Szabóné Rambala Gabriella ügyvezetői megbízási díjának 2020. június 1-jétől 

bruttó 150.000,-Ft-ra való módosítását, azaz bruttó 100.000,-Ft-tal való megemelését az 

önkormányzati külön szerződésének megszűnésére figyelemmel. 

 

Határozati javaslat 

a Tinódi Ház Nonprofit Kft. ügyvezetője díjazásának módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyedüli tulajdonos nevében 

a Tinódi Ház Nonprofit Kft. (7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25., cg.: 17-09- 007311) 

tekintetében az alábbi alapítói döntést hozza:  

 

1. A Képviselő-testület a társaság ügyvezetője, Szabóné Rambala Gabriella ügyvezetői 

megbízási díját havi bruttó 150.000,-Ft összegben állapítja meg 2020. június 1-jétől 

visszamenőleg. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyvezetői megbízási szerződés 

módosításának aláírására. 

 

Határidő: 2020. július 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Tinódi Ház Nonprofit Kft. 

    Önkormányzati Iroda 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 


