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A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Polgármestere a 483/2020. (V.27.) határozatban
megválasztotta a DKKA Nkft. új ügyvezetőjét, felügyelőbizottsági tagjait, könyvvizsgálóját.
Szükséges a határozat módosítása, új megbízási szerződés megkötése.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és vagyonkezelési osztály
Ügyintéző neve: Serfőző Anikó
Ügyintéző aláírása:

Iktatószám: 26906/2020.
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-239
Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma:
Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma:
Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma:
Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:
A tárgyalás módja:
Egyéb megjegyzések:

egyszerű/minősített
Nyílt ülés

Javaslat
DMJV Polgármestere 483/2020. (V.27.) határozata módosítására
Tisztelt Közgyűlés!
Jelen előterjesztés keretében javaslatot teszünk a 483/2020. (V.27.) polgármesteri határozat
módosítására (a határozat, és a 2020. május 31- ig érvényben lévő szerződés az előterjesztés 1.
melléklete).
A határozat tartalmazza, hogy az új ügyvezető Mátyás Gábor, aki feladatait változatlan díjazás
mellett (bruttó 350.000.- Ft) megbízási jogviszonyban látja el, 2020. június 01.-től, 2021. május 31.
napjáig.
Az ügyvezető úr megbízási díját szükséges módosítani ezáltal új szerződést is kell kötni
(ügyvezető úr levele az előterjesztés 2. melléklete).
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint az
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság.
A bizottságok véleményeit a bizottságok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.
Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztünk a Tisztelt Közgyűlés elé:
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2020. (VI.30.) határozata
DMJV Polgármestere 483/2020.(V.27.) határozata módosításáról
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) alapján meghozott
483/2020. (V.27.) polgármesteri határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere, az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről
szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdése 5) pontja alapján, a DKKADunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. ügyvezetője, felügyelőbizottsági tagjai,
könyvvizsgálója megbízatása lejárta miatt
2020. június 01.-től 2021. május 31-ig Mátyás Gábort (születési hely, idő: Enying, 1970.07.01.;
anyja leánykori neve: Komóczi Erzsébet; lakcíme: 8131 Enying-Balatonbozsok, Gárdonyi G. u. 29.)
választja meg ügyvezetőnek, azzal hogy feladatait megbízási jogviszonyban látja el, 2020. június
01-től 2020. augusztus 31-ig bruttó 450.000.- Ft/hó, 2020. szeptember 01.-től 2021. május 31ig bruttó 550.000.- Ft/hó díjazás mellett, továbbá
Sáfrány Katalint (an: Kovács Katalin Margit, lakcíme: 2400 Dunaújváros, Alkotás utca 1. fszt. 2)
Kósa Gábort (an: Kovács Éva, lakcíme: 2400 Dunaújváros, Mályva utca 10.)
Szalóki Lászlót (an: Tánczos Edit, lakcíme: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 43. 3.4.)
új felügyelőbizottsági tagnak megválasztja, 2020. június 01-től 2021. május 31-ig szóló határozott
időtartamra, változatlan díjazás mellett, valamint
a Prudent-Audit Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.-t (2721 Pilis, Jókai Mór utca 1/b., kamarai
nyilvántartási szám: 002687, kijelölt közreműködő könyvvizsgáló: Fiel Edit, kamarai tagsági szám:
005251) jelöli meg a társaság új könyvvizsgálójának, 2020. június 01-től 2021. május 31-ig,
változatlan díjazás mellett.”
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére,
valamint felhatalmazza a határozat mellékletét képező megbízási szerződés aláírására
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásának előkészítéséért:

a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra
érkezésétől számított 8 napon belül
- a megbízási szerződés aláírására: a határozat közlésétől
számított 30 napon belül
Dunaújváros, 2020. június 30.
Tóth Kálmán s.k.
a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke

DMJV Közgyűlése …../2020. (VI.30.) határozata melléklete

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.
(székhelye: 2400 Dunaújváros, Eszperantó út 4., Cg.07-09-020044) mint megbízó
(képviseli: Pintér Tamás Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere),
másrészről Mátyás Gábor (születési hely, idő: Enying, 1970. 07. 01., anyja neve: Komóczi
Erzsébet, lakcíme: 8131 Enying-Balatonbozsok, Gárdonyi G. u. 29.) mint megbízott (a
továbbiakban együtt: szerződő felek) között az alulírott helyen és időben a következő
feltételek mellett:
1. A megbízó társaság megbízza a megbízottat a megbízó társaság vezető tisztségviselői
feladatainak ellátásával 2020. június 01. napjától 2021. május 31. napjáig tartó határozott
időtartamra. A vezető tisztségviselő feladata a társaság ügyvezetése. A vezető
tisztségviselő megnevezése: ügyvezető.
Az ügyvezető főbb feladatai:
a) a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala,
amelyek törvény vagy a társaság alapító okirata alapján nem tartoznak a társaság
legfőbb szervének vagy más társasági szervnek a hatáskörébe;
b) a társasági szerződés módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek
és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a
cégbírósági bejelentése,
c) a gazdasági társaság törvényes képviselőjeként a társaság képviselete harmadik
személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt;
d) a társaság cégjegyzése;
e) a munkáltatói jogok gyakorlása az irányítása alá tartozó munkavállalók felett;
f) Kft.-t érintő ügyekben az önkormányzati bizottsági üléseken és közgyűlésen történő
részvétel,
g) a Kft. gazdaságilag eredményes működtetése;
h) az éves beszámoló elkészítése a tárgyévet követő év március 31. napjáig;
i) az éves üzleti terv elkészítése;
2. A megbízott a megbízási jogviszony fennállása alatt nem tanúsíthat olyan magatartást,
amellyel a megbízó jogos gazdasági érdekeit veszélyezteti. A megbízott köteles a társaság
üzleti titkait megőrizni.
3. A vezető tisztségviselői jogviszonyra vonatkozó szabályokat a társasági szerződés,
illetve a társaság legfőbb szervének határozatai tartalmazzák. A vezető tisztségviselő
feladatát önállóan látja el. E minőségében csak a jogszabályoknak, a társasági
szerződésnek, valamint a társaság legfőbb szerve határozatainak van alávetve.
4. A megbízott kijelenti, hogy ismeri a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvénynek a vezető tisztségviselőkre vonatkozó rendelkezéseit és a jelen megbízást
elfogadja.
5. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megbízott a vezető tisztségviselői
feladatok ellátásáért, 2020. június 01-től 2020. augusztus 31-ig bruttó 450.000.- Ft/hó,
2020. szeptember 01.-től 2021. május 31-ig bruttó 550.000.- Ft/hó megbízási díjban
részesül.
6. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a vezető tisztségviselő halálával;
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
7. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés 6. pontjában
meghatározott esetekben a jelen megbízási szerződés azonnali hatállyal megszűnik.
8. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy megbízott – a nyilvánosan működő
részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhet részesedést a
megbízóval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó
szervezetben.
9. A megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a megbízott a vezető tisztségviselői feladatok
ellátása mellett más gazdasági társasággal munkaviszonyt létesítsen.
10. A megbízott és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében
vagy javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket. Abban az
esetben, ha a megbízott megszegi a reá vonatkozó korlátozásokat és ezzel a társaságnak
kárt okoz, a kárt köteles megtéríteni.
11. A megbízott kötelezi magát arra, hogy a jelen megbízás teljesítése során, illetve azzal
kapcsolatosan tudomására jutott és a megbízó gazdasági működése szempontjából
jelentős - így különösen a megbízó gazdasági kapcsolataira, szerződéses jogviszonyaira,
ügymenetére, ügyfeleire és működésére vonatkozó - információkat a jogviszony
megszűnését követő 3 évig harmadik személy tudomására nem hozza.
12. A felek jogvita esetére a Dunaújvárosi Járásbíróság hatáskörét és illetékességét kötik
ki.
13. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell
alkalmazni.
Dunaújváros, 2020.

Pintér Tamás
polgármester
Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia
Nonprofit Kft.
megbízó képviseletében

Mátyás Gábor
ügyvezető
megbízott

