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Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása 2022. január 1-

jétől 

 

A Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 2015-ben került 

megalapításra annak érdekében, hogy európai uniós programok koordinálásában és 

lebonyolításában vegyen részt. A cég 100%-ban Dombóvár Város Önkormányzatának 

tulajdonában van, önálló képviseletre jogosult vezető tisztségviselője 2020. február 15-

től Győrfiné Hahner Timea, a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi 

Irodájának vezetője. 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete először a 24/2020. (I. 31.) 

Kt. határozatával döntött a jelenlegi ügyvezető személyéről, majd a tisztség részéről 

történő betöltése Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. november 4-én 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során hozott – 124/2020. (XII. 18.) 

határozatával meghosszabbításra került 2021. december 31-ig. Ügyvezető asszony 

megbízási díja havi bruttó 75.000,-Ft, emellett a feladatai ellátásához jogosult saját 

gépjármű használatára, és a havi legfeljebb 200 kilométer erejéig a használattal járó 

költségek megtérítésére. 

 

Az idei év végén lejáró megbízatását a folyamatban lévő projektek sikeres befejezése, 

illetve a közbeszerzések lebonyolításával kapcsolatos teendők hatékony elvégzése 

érdekében – az ügyvezetővel egyeztetve – javaslom újabb egy évvel meghosszabbítani 

változatlan juttatások mellett. 

 

A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását a képviselő-

testülettől. 

 

I. Határozati javaslat 

a Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásáról 2022. 

január 1-től 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyedüli tulajdonos nevében 

a Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. (Dombóvár, Szabadság utca 18., cg.: 17-09-010681) 

tekintetében a társaság ügyvezetője, Győrfiné Hahner Timea 2021. december 31-én 

lejáró megbízatását 2022. december 31-ig meghosszabbítja azzal, hogy az ügyvezetői 

feladatok ellátásáért járó juttatásai változatlanok. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyvezető megbízási szerződése 

módosításának aláírására, valamint megbízza az ügyvezetőt, hogy gondoskodjon a 

Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága felé a változás bejegyzése iránt. 

 

Határidő: 2021. december 17. 
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Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

A Tinódi Ház Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása 2022. január 1-jétől 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának egyik kizárólagos tulajdonában álló gazdasági 

társasága a Dombóvár, Hunyadi tér 25. szám alatt található Tinódi Ház Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság, melynek főtevékenysége az idei évtől kezdődően 

megváltozott. A korábban a cég által végzett közművelődési feladatokat már a 

Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ látja el, melynek része a Földi István 

Könyvtár, a Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény, valamint a Tinódi Művelődési 

Ház. Az átszervezés következtében a szervezet jelenleg nem lát el konkrét 

közfeladatot, Dombóvár Város Polgármesterének 106/2020. (XII. 4.) határozata 

értelmében a társaság célja a Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonában álló 

sportlétesítmény rendeltetésű, illetve sporttevékenység céljára hasznosítható 

ingatlanok fenntartási és működtetési feladatainak, valamint a sporttevékenységek 

során használt ingóságok, felszerelések nyilvántartási, beszerzési és pótlási 

feladatainak ellátása.  

 

A cég ügyvezetői feladatainak ellátására Várai Adrienne kapott megbízást 2021. 

december 31-ig, az ügyvetői megbízási díja havi bruttó 50.000,- Ft, egyéb juttatás 

nincs. Ő a továbbiakban is szívesen látná el ezt a tisztséget, így a szerződése 

meghosszabbításával az önkormányzat biztos kézben tudhatná a Kft. működtetését. 

 

A 2020. december 18-tól megbízott ügyvezető idén lejáró szerződését – változatlan 

feltételekkel – javaslom újabb egy évvel meghosszabbítani, így az alábbi határozati 

javaslat elfogadását indítványozom. 

 

II. Határozati javaslat 

a Tinódi Ház Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásáról 2022. január 1-től 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyedüli tulajdonos nevében 

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

tekintetében a társaság ügyvezetője, Várai Adrienne 2021. december 31-én lejáró 

megbízatását 2022. december 31-ig meghosszabbítja azzal, hogy az ügyvezetői 

feladatok ellátásáért járó juttatása változatlan. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyvezető megbízási szerződése 

módosításának aláírására, valamint megbízza az ügyvezetőt, hogy gondoskodjon a 

Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága felé a változás bejegyzése iránt. 

 

Határidő: 2021. december 17. – az ügyvezetői megbízás meghosszabbítására 

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Pintér Szilárd 

 polgármester 


