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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 

2017. december 20-án tartandó rendkívüli ülésére 

 

 

Tárgy:A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. ügyvezetésével 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. 

melléklet 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 kizárólagos tulajdonában áll a Kecskeméti 

Városgazdasági Nonprofit Kft. (a továbbiakban: társaság), melynek ügyvezetője 2002. június 1. 

napjától dr. Lassú Tibor Attila. Ügyvezető úr és az önkormányzat között lefolytatott egyeztetést 

követően az a megállapodás született, hogy az ügyvezetői megbízási jogviszonyt a felek 2017. 

december 31. napjával közös megegyezéssel megszüntetik.Ügyvezető úr szakmai tevékenységét 

2018. január 1. napjától a jelenleg már a társaság 40 %-os tulajdonosi részesedésével működő 

DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. szervezeti keretei között folytatja. 

Ügyvezető úr hosszú időn át végzetttevékenységére tekintettel javaslom a Tisztelt Bizottságnak, 

hogy munkája elismeréseként részesítse hat havi megbízási díjának megfelelő juttatásban, amelyet 

a társaság 2018. január 31. napjáig fizet meg a részére. 

 

A társaság folyamatos zavartalan működésének biztosítása érdekében egyúttal döntenie kell a 

Tisztelt Bizottságnak az új ügyvezető személyéről. Javaslom, hogy Csongor Attila kerüljön 

megválasztásra a társaság ügyvezetői tisztségére 2018. január 1. napjától 5 évig tartó határozott 

időtartamra, havi bruttó 300.000.- Ft megbízási díj ellenében. 

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §. (1)-(6) bekezdései meghatározzák 

a vezető tisztségviselővel szembeni követelményeket és kizáró okokat, így a vezető tisztségviselő 

az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges 

körben nem korlátozták, ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető 

tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre 

ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 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.Az eltiltást kimondó 

határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető 

tisztségviselői tevékenységtől. 

 



 

 

Az érintett nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben kizáró vagy 

összeférhetetlenségi ok, a személyét érintő ügy zárt ülés keretében történő tárgyalását nem kérte. 

 

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

szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2017. december 13. 

 

 dr. Szeberényi Gyula Tamás 

 alpolgármester   



 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

……../2017. (XII....) VPB. számú határozat 

A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. ügyvezetésével kapcsolatos döntések 

meghozatala 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta 

dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 1020-32/2017. számú előterjesztését és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1./ A bizottsághozzájárul ahhoz, hogy a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. (a 

továbbiakban: társaság) ügyvezetőjének, dr. Lassú Tibor Attilának a megbízási 

jogviszonya 2017. december 31. napjával közös megegyezésselmegszüntetésre kerüljön. 

 

2./ A bizottság – megköszönve dr. Lassú Tibor Attila hosszú időn át végzett 

tevékenységét – úgy dönt, hogy munkája elismeréseként hat havi megbízási díjának 

megfelelő juttatásban részesíti, amelyet a társaság 2018. január 31. napjáig fizet meg a 

részére. 

 

3./ A bizottság úgy dönt, hogy a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjének Csongor Attilát választja meg 2018. január 1. napjától kezdődő 5 éves 

határozott időtartamra. Az ügyvezető megbízási jogviszony alapján látja el feladatát, 

havi bruttó 300.000.- Ft megbízási díj ellenében. 

 

4./ A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a Kecskeméti 

Városgazdasági NonprofitKft. ügyvezetőjét a fenti alapítói döntésről tájékoztassa. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 


