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Új napirendi pont 
20. számú előterjesztés 

Minősített többség  
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
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Tárgy:  A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 

megválasztása 
 
 
Előterjesztő:  Pintér Szilárd polgármester 
 
 
 
Készítette: dr. Szabó Péter jegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a 362/2018. (X. 26.) Kt. határozattal választotta meg Kertész 
Pétert a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének. A megbízás 
2021. december 31. napjáig szól. Az ügyvezető úrral egyeztetve javaslatot teszek a 
megbízás 2020. február 29. napjával – közös megegyezéssel – történő 
megszüntetésére. A határozott időre tekintettel javaslom 3 havi távolléti díjnak 
megfelelő munkabér megfizetését részére. 
Javaslom, hogy az ügyvezetői tisztség ellátásával Vida Tamást bízzuk meg. A 
munkabérét javaslom – tekintettel arra, hogy a jövőben több feladattal kívánjuk 
megbízni a társaságot – havi bruttó 500 ezer forintban megállapítani. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslat elfogadását! 
 

Határozati javaslat 
a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyedüli tulajdonos 
nevében a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (7200 Dombóvár, Kinizsi u. 
37., cg.: 17-09-007169) tekintetében az alábbi alapítói döntéseket hozza: 
 
1. A képviselő-testület Kertész Péter ügyvezető munkaviszonyának 2020. február 29. 

napjával – közös megegyezéssel – történő megszüntetésével egyetért. A képviselő-
testület egyetért az ügyvezetőnek 3 havi távolléti díjnak megfelelő összeg jutalom 
címén történő megfizetésével. 

2. A képviselő-testület a munkakör átadás-átvételének határidejét 2020. március 5. 
napjában állapítja meg. 

3. A képviselő-testület a társaság ügyvezetőjének – munkaviszony keretei között, 
ügyvezető igazgatói munkakörben – 2020. március 1-től 2024. december 31. 
napjáig Vida Tamást bízza meg. A képviselő-testület az ügyvezető igazgató 
munkabérét havi bruttó 500.000,- Ft-ban, azaz ötszázezer forintban állapítja meg. 
A saját gépkocsi használatával kapcsolatos költségek megtérítésére a 
felügyelőbizottság döntése szerint kerül sor. 

A képviselő-testület felkéri a felügyelő-bizottság elnökét az ügyvezető igazgató 
munkaszerződésének az aláírására. 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosítás 
aláírására, továbbá megbízza a megválasztott ügyvezetőt, hogy gondoskodjon a 
Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága felé a változásbejegyzés iránt. 

 
Határidő: azonnal – a változásbejegyzési kérelem benyújtására 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 

 
Pintér Szilárd 
polgármester 


