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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dombóvár Város Önkormányzata a 355/2015. (VII. 23.) Kt. határozat alapján alapítója 

és egyszemélyi tulajdonosa a Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű 

Társaság (székhelye: 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.; képviseli: Győrfiné Hahner 

Timea ügyvezető; cégjegyzékszáma: 17 09 010681; adószáma: 25348916-2-17;) 

megnevezésű gazdasági társaságnak (a továbbiakban: gazdasági társaság). 

A gazdasági társaság célja az Alapító Okirata szerint: Dombóvár Város 

Önkormányzatának városfejlesztési stratégiája célkitűzéseinek figyelembevételével 

európai uniós pályázatok előkészítése, végrehajtása, az önkormányzat gazdasági 

társaságai és intézményei számára fejlesztési és beruházói feladatok végrehajtása, 

valamint Dombóvár Város arculatának, infrastruktúrájának fejlesztése, együttműködés 

európai uniós és magyarországi szervezettel a városfejlesztési célok elérésének 

érdekében. 

Az Alapító Okirat II. fejezet 1. pontja szerint a gazdasági társaság vezetését - a 

301/2021. (XI. 30.) Kt. határozatban foglaltaknak megfelelően - 2022. december 31-ig 

Győrfiné Hahner Timea ügyvezető látja el havi bruttó 75.000,- Ft. megbízási díj 

ellenében, emellett a feladatai ellátásához jogosult saját gépjármű használatára, és havi 

legfeljebb 200 kilométer erejéig a használattal járó költségek megtérítésére. 

A gazdasági társaság ügyvezetőjével történt egyeztetés alapján, az ügyvezető 

egyetértésével javaslom, hogy 2022. július 1-jétől az ügyvezető megbízási díj nélkül 

lássa el feladatát, a saját gépjármű-használat és a használattal járó költségek 

megtérítésének változatlanul hagyásával. 

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

testülettől. 

 

Határozati javaslat 

a Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. ügyvezetője megbízási díjának 2022. július 1-

jétől történő módosításáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyedüli tulajdonos 

nevében a Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.; 

cg.: 17-09-010681) tekintetében a társaság ügyvezetője, Győrfiné Hahner Timea 

javadalmazását akként módosítja, hogy az ügyvezető 2022. július 1-jétől feladatát az 

annak ellátáshoz szükséges saját gépjármű-használat és a használattal járó költségek 

megtérítésének változatlanul hagyásával, a továbbiakban megbízási díj nélkül látja el. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyvezető megbízási szerződése 

módosításának aláírására. 

 

Határidő: azonnal - az ügyvezetői megbízás módosítására 

Felelős: Polgármester 
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