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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

2016. május 11-én tartandó rendkívüli ülésére 

 

Tárgy: A BÁCSVÍZ Zrt. elnök-vezérigazgatójával és a Hírös-Net Kft. ügyvezetőjével 

kapcsolatos döntések meghozatala 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. 

mellékletének 5.1.3. pontja alapján a bizottság dönt az önkormányzat kizárólagos és többségi 

tulajdonában lévő gazdasági társaságokat érintő választással és díjazással kapcsolatos 

ügyekben. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának többségi tulajdonában áll a BÁCSVÍZ 

Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.  

A Tisztelt Bizottság 110/2015. (V.27.) VPB. számú határozatában döntött a társaság 

igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjaival, valamint könyvvizsgálójával kapcsolatos 

kérdésekben.  A tárgyi határozat 1./ pontja szerint a társaság igazgatósági tagjának – többek 

között – Kurdi Viktort javasolta megválasztani a bizottság 2015. június 1. napjától 2020. 

május 31. napjáig. A társaság Alapszabályának 10.6. pontja értelmében a vezérigazgató 

munkáját a társaság 2016. évi májusi rendes közgyűlése értékeli és az értékelés alapján 

további 5 évre megválasztja, vagy kinevezéssel, indokolt esetben pályáztatással új jelöltet 

választ. 

 

Fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy a Tisztelt Bizottság módosítsa a fenti határozatát 

aszerint, hogy a Társaság elnök-vezérigazgatójának Kurdi Viktort javasolja megválasztani, 

2016. június 1. napjától 2021. május 31. napjáig. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának többségi tulajdonában áll a Hírös – Net 

Telekommunikációs Kft., amelyet az önkormányzat és az Opticon Kft. az optikai 

gerinchálózaton történő szélessávú-internet és kapcsolódó telekommunikációs szolgáltatások 

nyújtása érdekében hozott létre. A társaság ügyvezetőjének, Bogdándi Ferencnek a 

megbízatása 2016. május 31. napján lejár.  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata GVOP-2005-4.4.2. jelű „Szélessávú hálózat 

önkormányzatok általi kiépítésének támogatása Magyarország kevésbé vonzó településein” 

tárgyban meghirdetett pályázati célra eredményes pályázatot nyújtott be, illetve a pályázat 

keretében megvalósult optikai gerinchálózat működtetésére – annak műszaki üzemeltetésére, 

illetve a hálózat hasznosítására vonatkozóan – 2005. október 19-én haszonbérleti szerződést 

kötött az Opticon Kft-vel. Az Opticon Kft. 2009. július 20-án hálózatbérleti szerződést kötött 

a társasággal. A GVOP-2005-4.4.2. projekt eredményesen lezárult. A projektzáró 



 

 

jegyzőkönyv aláírásra került és jelenleg már az optikai gerinchálózat vagyonértékelése is 

elkészült.  A társaság jövőbeli működésével kapcsolatos egyeztetést kezdeményeztünk a 

tulajdonostárssal. Az egyeztetést követően hozható majd megalapozott tulajdonosi döntés a 

társaság jövőjét, illetve az optikai gerinchálózat jövőbeli hasznosítását illetően. A társaság 

ügyvezetésével kapcsolatos feladatok, valamint a képviselet folyamatos ellátása érdekében 

vezető tisztségviselőt kell választani. 

 

A fent írtakra tekintettel célszerű, hogy a Tisztelt Bizottság 2016. június 1. napjától 2016. 

december 31. napjáig tartó határozott időtartamra javasolja Bogdándi Ferencnek az 

ügyvezetői megbízatását (munkaszerződését) változatlan díjazás ellenében meghosszabbítani 

a társaság taggyűlése részére.  

 

Az érintettek nyilatkoztak arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn velük szemben kizáró vagy 

összeférhetetlenségi ok, a személyüket érintő ügy zárt ülés keretében történő tárgyalását nem 

kérték. 

 

Kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy a fenti előterjesztést megtárgyalni és határozatát meghozni 

szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2016. május  

                                                                                                                     

                                   

                                                                                           

dr. Szeberényi Gyula Tamás                    dr. Homoki Tamás                      

          alpolgármester      alpolgármester 

  



 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

……../2016. (V.11.) VPB. számú határozat 

A BÁCSVÍZ Zrt. elnök-vezérigazgatójával és a Hírös-Net Kft. ügyvezetőével 

kapcsolatos döntések meghozatala  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta dr. Szeberényi Gyula Tamás és dr. Homoki Tamás alpolgármesterek 13.089-

3/2016. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

I. 

 

1./ A bizottság úgy dönt, hogy a 110/2015. (V.27.) VPB. számú határozat 1./ pontját 

akként módosítja, hogy a 

 

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

igazgatósági tagjának és elnök-vezérigazgatójának 2016. június 1. napjától 

2021. május 31. napjáig, Kurdi Viktort javasolja megválasztani.  

 

2./ A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a BÁCSVÍZ 

Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság közgyűlésén 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát a fenti tulajdonosi álláspont szerint 

képviselje személyesen vagy az általa meghatalmazott személy útján. 

 

3./ A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a BÁCSVÍZ 

Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Elnök-

vezérigazgatóját a fenti alapítói döntésről tájékoztatni szíveskedjen. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

II.  

 

4./ A bizottság a Hírös-Net Telekommunikációs Kft. ügyvezetőjének, Bogdándi 

Ferencnek az ügyvezetői megbízatását (munkaszerződését) 2016. december 31. 

napjáig tartó határozott időre javasolja meghosszabbítani a taggyűlésnek változatlan 

díjazás mellett.  

 

5./ A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a Hírös-Net 

Telekommunikációs Kft. taggyűlésén Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzatát a fenti tulajdonosi álláspont szerint képviselje személyesen vagy az 

általa meghatalmazott személy útján. 

 

6./ A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a Hírös-Net 

Telekommunikációs Kft. ügyvezetőjét a fenti alapítói döntésről tájékoztatni 

szíveskedjen.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 


