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Tisztelt Bizottság! 
 
 
Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője 2015. január 1-től Varga-Stadler Gábor 
volt, aki az ügyvezetői tisztségéről 2015. május 31-ével lemondott. A lemondást a 
képviselő-testület elfogadta, és június 1-jétől két hónapra új ügyvezetőt választott 
Reichert Gyuláné személyében. Emellett arról is döntés született, hogy az 
önkormányzat pályázatot ír ki a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit 
Kft. ügyvezetői feladatainak 2015. augusztus 1-jétől 2017. december 31-ig tartó 
határozott időtartamra szóló ellátására. A testület a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot 
hatalmazta fel a pályázati felhívás jóváhagyására és közzétételére. 
 
A pályázati felhívás tervezete az előterjesztés mellékletét képezi, lényegében 
megegyezik a tavaly decemberben közzétett felhívással.  
 
Egy gazdasági társaság vezetői tisztségviselőjével szemben az alapvető 
követelményeket a Polgári Törvénykönyv határozza meg: 

3:22. § [A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok] 
(1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 
 (4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. 

(5) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit 
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben 
megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 

(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
 
A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott 
károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a 
jogi személlyel szemben. A társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a 
társasággal kötött megállapodása szerint - megbízási jogviszonyban vagy 
munkaviszonyban láthatja el. A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését a 
gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el. E minőségében 
a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak és a társaság legfőbb szerve határozatainak van 
alávetve. A vezető tisztségviselőt a társaság tagja nem utasíthatja, és hatáskörét a 
legfőbb szerv nem vonhatja el. Egyszemélyes gazdasági társaságnál az egyedüli tag az 
ügyvezetésnek utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő köteles végrehajtani. 
 
A vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye 
kivételével - nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő 
olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági 
tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető 
tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától 



számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol 
már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag. A vezető tisztségviselő és 
hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját 
nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó 
szerződéseket. 
 
A Ptk. rendelkezéseit kiegészítik azon speciális törvényi előírások, amelyek abból 
adódnak, hogy a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. közhasznú 
szervezet, illetve köztulajdonban álló gazdasági társaság.  
 
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39. § (1) bekezdése 
értelmében a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más 
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan 
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két 
évben legalább egy évig -, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt 
fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést 
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 
 
Az ügyvezetőnek az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi 
CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozatot kell tennie. A köztulajdonban álló 
gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 
szerint egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági 
társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy 
köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után 
részesülhet javadalmazásban. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot a pályázati felhívás jóváhagyására. 

Határozati javaslat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága Dombóvár 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 277/2015. (V. 28.) Kt. határozatában 
foglalt felhatalmazás alapján a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit 
Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére szóló pályázati felhívást a melléklet szerint 
jóváhagyja. 

A Bizottság felhatalmazza az elnököt a felhívás közzétételével kapcsolatos 
intézkedések megtételére. 

 



Határid ő: 2015. június 5.  
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 
                                                                                          Talapka Rudolf 

     bizottsági elnök 
 


