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Javaslat
Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője és a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat
igazgatója visszahívására, új vezető tisztségviselők megválasztására, valamint az
Innopark Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának visszahívására és új
felügyelőbizottsági tag megválasztására
Tisztelt Közgyűlés!
Gergő Edmond a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatója és az Innopark Nonprofit Kft.
ügyvezetője, feladatait megbízási jogviszonyban látja el 2020. május 31. napjáig (1. sz.
melléklet).
Jelen előterjesztés mindkét társaságban a vezető tisztségviselő visszahívására, a megbízási
szerződés felmondására és új vezető tisztségviselők megválasztására tesz javaslatot. A Ptk.
3:25. § (1)-(2) bekezdése alapján megszűnhet a vezető tisztségviselői megbízatás
visszahívással, a vezető tisztségviselőt a jogi személy alapítói bármikor, indokolás
nélkül visszahívhatják.
Az I. határozati javaslat értelmében a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat új igazgatója Duka
László, az Innopark Nkft. új ügyvezetője Dr. Huszti Zsolt. Tekintettel arra, hogy a javasolt
ügyvezető a társaságban felügyelőbizottsági tag, rendelkezni kell visszahívásáról és új
felügyelőbizottsági tag megválasztásáról. A III. határozati javaslat alapján az új
felügyelőbizottsági tag Motyovszki Mátyás.
Vonatkozó jogszabályok:
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009.
évi CXXII. törvény 1. §-a alapján az Innopark Nonprofit Kft. és a Dunaújvárosi Partvédelmi
Vállalat köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősül, az önkormányzat a gazdasági
társaságban többségi befolyással rendelkezik.
A 6.§ (4) bekezdés alapján 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 Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (1)
bekezdése szerint a gazdasági társaság tagjainak döntéshozó szerve a legfőbb szerv. A Ptk.
3:109. § (4) bekezdése szerint egyszemélyes gazdasági társaságnál a legfőbb szerv
hatáskörét az alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja. A legfőbb szerv hatáskörébe
tartozó kérdésekben az alapító vagy az egyedüli tag írásban határoz és a döntés az
ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
A Ptk. 3:109. § (2) bekezdése szerint a legfőbb szerv feladata a társaság alapvető üzleti és
személyi kérdéseiben való döntéshozatal.
Ptk. 3:112. § [A vezető tisztségviselő önállósága]
(1) A társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a társasággal kötött megállapodása
szerint - megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el.
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Ptk. 3:114. § [A vezető tisztségviselői megbízatás időtartama]
A vezető tisztségviselői megbízatás öt évre - ha a társaság ennél rövidebb időtartamra
jött létre, erre az időtartamra – szól.
Az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati
rendelet 21. § (2) bekezdése a következőkről rendelkezik:
Az önkormányzat egyszemélyes, illetőleg 50%-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel
rendelkező gazdasági társasága legfőbb szervének hatáskörébe tartozó alábbi jogait a
Közgyűlés gyakorolja:
5. a társaság igazgatójának, ügyvezető igazgatójának, vezérigazgatójának, igazgatóság, felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálójának – a jelölésre vonatkozó törvényi előírások
figyelembe vételével történő – kinevezése (megválasztása), felmentése, visszahívása, kivéve, ha a gazdasági társaság vagy közhasznú jogállású szervezet alapító okirata (társasági
szerződése, alapszabálya) ettől eltérő rendelkezést tartalmaz,
11. gyakorolja a társasággal a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) megbízásra vonatkozó szabályai szerint, illetve munkaviszonyban álló vezető
tisztségviselők felett a törvény által kizárólagos alapítói hatáskörbe tartozó foglalkoztatásra
vonatkozó jogokat.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti
és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 9. §. (5) bekezdése az
alábbiak szerint rendelkezik:
„(5) A Ptk. hatálybalépésekor működő, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvényben nevesített állami vállalat, tröszt, egyéb állami gazdálkodó szerv, egyes jogi
személyek vállalata, valamint a leányvállalat a 2014. március 14-én hatályos, rá vonatkozó
jogszabályok szerint működhet tovább, azonban ilyen típusú jogi személyek nem
alapíthatóak. A közös vállalatra a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a
továbbiakban: Gt.) 2014. március 14-én hatályos 333. § (7) bekezdését kell alkalmazni.”
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az alábbiak szerint rendelkezett a
Vállalatokat illetően:
70. § (1) A helyi önkormányzat, továbbá a szövetkezetek országos érdekképviseleti szerve,
az egyesület vállalatot hozhat létre. A vállalat jogi személy.
(2) Egyesület esetében feltétel, hogy a vállalat létesítését az egyesület alapszabálya
megengedje.
71. § (1) A vállalatot létesítő okiratban meg kell állapítani - a 29. § (2) bekezdésében
meghatározott tényeken és körülményeken kívül - a létesítő jogi személy nevét, a vállalat
induló vagyonát, továbbá a jogszabályban előírt egyéb tényeket és körülményeket.
(2) A vállalat nevében utalni kell a tevékenységére; nevét úgy kell meghatározni, hogy az a
vállalatnak más gazdálkodó szervezettől való megkülönböztetésre alkalmas legyen.
(3) A vállalat a cégjegyzékbe való bejegyzéssel jön létre, és a cégjegyzékből való törléssel
szűnik meg.
72. § (1) A vállalat tevékenységi körét a létesítő jogi személy - a jogszabályok keretei között állapítja meg, s biztosítja a tevékenység ellátásához szükséges vagyont.
(2) A létesítő jogi személy részesedhet a vállalatnak az állami költségvetéssel szemben
fennálló kötelezettségei teljesítése után fennmaradó nyereségéből; a részesedés mértékét a
létesítő okirat állapítja meg.
(3) A létesítő jogi személy a vállalat kötelezettségeiért kezesként felel.
(4) A vállalat igazgatóját a létesítő jogi személy nevezi ki és menti fel, valamint
gyakorolja munkaviszonyában az egyéb munkáltatói jogokat.
(5) A létesítő szerv előírhatja, hogy a vállalat általános vezetését - a kinevezett igazgató
mellett - vezetőtestület látja el. A vezetőtestület létesítésének rendjét, létszámát, döntési
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jogkörét a létesítő okiratban kell meghatározni, s ezt, valamint a működésével kapcsolatos
egyéb kérdéseket a szervezeti és működési szabályzatnak is tartalmaznia kell.
(6) A létesítő jogi személy a vállalatot megszüntetheti.
(7) Ha a vállalat jogutód nélkül megszűnik - a felszámolás esetét kivéve - végelszámolásnak
van helye. A végelszámolás módjára az állami vállalatokról szóló többször módosított 1977.
évi VI. törvényben foglaltak az irányadók azzal az eltéréssel, hogy a megmaradó vagyon a
létesítő szervet illeti meg.
73. § (1) Az igazgató képviseli a vállalatot harmadik személyekkel szemben, valamint
bíróságok és más hatóságok előtt; e jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott
csoportjára nézve a vállalat dolgozóira ruházhatja át. A képviseleti, illetőleg az aláírási
jogosultságot a képviseleti könyvben kell nyilvántartani.
(2) A vállalat szervezeti és működési szabályzatát az igazgató állapítja meg. Ebben
gondoskodnia kell a vállalat tevékenységének ellátására legmegfelelőbb szervezet
kialakításáról
Amennyiben a vezető tisztségviselő munkaviszonyban látja el feladatait, a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezéseit is
figyelembe kell venni, mert vezető állású munkavállalónak minősül.
Az Mt. 211. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a vezető további munkavégzésre irányuló
jogviszonyt nem létesíthet.
Az Mt. 211. § (2) bekezdése szerint a vezető
a) nem szerezhet részesedést - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való
részvényszerzés kivételével - a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet
is végző, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó
szervezetben,
b) nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó
ügyletet, továbbá
c) köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló
gazdasági társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az
ilyen tevékenységet is folytató munkáltatónál.
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság, az
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.
I. Határozati javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…..../2020. (II.13.) határozata
a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatójának visszahívásáról és új igazgató
megválasztásáról
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről
szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdése 5) pontja alapján a
Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat (2400 Dunaújváros, Papírgyári út 7.) igazgatóját, Gergő
Edmondot 2020. február 29-i hatállyal visszahívja és a vállalat új igazgatójának Duka Lászlót
(születési hely és idő: Balanbánya (Románia) 1969.04.16., anyja neve: Orosz Márta,
lakcíme: 2426 Baracs, Ady E. u. 5., adóazonosító jele: 8373604456) választja meg 2020.
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március 1. napjától 2021. május 31. napjáig feladatainak munkaviszony keretében történő
ellátására, bruttó 100.000.- Ft/hó munkabér ellenében.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a határozati
javaslat mellékletét képező munkaszerződés aláírására, valamint jelen határozatban foglaltak
szerint, a vállalat által előkészített alapító okirat módosítás és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
állásfoglalását követően.
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásáért:
a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatója
- a határozat közlésében való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra való megérkezését
követő 8 napon belül
- az alapító okirat és a munkaszerződés aláírására: a határozat közlését követő 30
napon belül

II. Határozati javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…..../2020. (II.13.) határozata
az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívásáról és új ügyvezető
megválasztásáról
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről
szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdése 5) pontja alapján a
Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat (2400 Dunaújváros, Papírgyári út 7.) igazgatóját, Gergő
Edmondot 2020. február 29-i hatállyal visszahívja és a társaság új ügyvezetőjének Dr. Huszti
Zsoltot (születési hely és idő: Dunaújváros, 1977.01.19., anyja neve: Rózsa Mária, lakcíme:
2400 Dunaújváros, Batsányi J. u. 52. 4/2., adóazonosító jele: 8401952417) választja meg
2020. március 1. napjától 2021. május 31-ig szóló, határozott időtartamra azzal, hogy az
ügyvezetői feladatait megbízási jogviszonyban látja el, bruttó 100.000,-Ft/hó díjazás mellett.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a határozati
javaslat mellékletét képező megbízási szerződés aláírására, valamint jelen határozatban
foglaltak szerint, a társaság által előkészített alapító okirat módosítás és a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
állásfoglalását követően.
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásáért:
az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője
- a határozat közlésében való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
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Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra való megérkezését
követő 8 napon belül
- az alapító okirat és a megbízási szerződés aláírására: a határozat közlését követő 30 napon
belül
III. Határozati javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…..../2020. (II.13.) határozata
az Innopark Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának visszahívásáról és új
felügyelőbizottsági tag megválasztásáról
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről
szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdése 5) pontja alapján az
Innopark Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagját, Dr. Huszti Zsoltot 2020. február 29-i hatállyal
visszahívja és a taggyűlésnek javasolja Motyovszki Mátyást (anyja neve: Papp Julianna,
lakcíme: 2400 Dunaújváros, Fáy A. u. 3.1/2.) új felügyelőbizottsági tagnak megválasztani,
2020. március 1-től 2021. május 31-ig szóló határozott időtartamra, díjazás nélkül.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat
közlésére, továbbá felhatalmazza az alapító okirat módosítás és a módosítással egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, az ügyrendi igazgatási és jogi bizottság
állásfoglalását követően.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásának előkészítéséért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályhoz érkezésétől
számított 8 napon belül
- az alapító okirat aláírására: a határozat közlésétől számított 30 napon belül
Dunaújváros, 2020. február 13.

Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési
bizottság elnöke és
az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke

