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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-ántartandó rendkívüli ülésére 

 

Tárgy:Egyes kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 

felügyelőbizottságaival 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 rendelet 2. 

melléklet 5.1.3. pontja alapján a Tisztelt Bizottság dönt – többek között – az önkormányzat 

kizárólagos és többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok esetében a választással és a 

díjazással kapcsolatos ügyekben. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában áll a Kecskeméti 

Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: 

Városüzemeltetési Kft.) és a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság (a továbbiakban: VG Kft.). 

 

A Városüzemeltetési Kft. létrehozatalakor, a VG Kft. által végzett feladatok szétválasztásakor 

célszerű volt úgy dönteni, hogy a társaság felügyelőbizottságának tagjai egyezzenek meg a 

VG Kft. felügyelőbizottságának tagjaival. Az így megválasztott tagok, azaz Nemcsik Mátyás, 

Molnár Pál és Molnár Ferenc megbízatása a társaság alapító okiratában foglaltak szerint az 

átalakulási eljárás eredményes lefolytatása érdekében 2017. január 1. napjától, illetve a 

cégbejegyzés napjától (ténylegesen 2017. január 10.) 2017. december 31. napjáig szól.  

 

Tekintettel arra, hogy a két gazdasági társaságnál azonosak a felügyelőbizottsági tagok, a 

Városüzemeltetési Kft. azonban új cég, melynek működését a felügyelőbizottsági tagok már 

jól ismerik, javaslomNemcsik Mátyás és Molnár Pál felügyelőbizottsági tagok újraválasztását, 

illetve – tekintettel arra, hogy Molnár Ferenc a tisztséget nem vállalja – Hornyák 

Zsoltfelügyelőbizottsági taggá választását, 2020. december 31. napjáig. Javaslom továbbá, 

hogy a felügyelőbizottság elnöke havi bruttó 80.000.- Ft, míg a felügyelőbizottság további 

tagjai havi bruttó 60.000-60.000,- Ft megbízási díjban részesüljenek. 

 

Célszerű azonban, hogy a két gazdasági társaságnál ne legyenek azonosak a 

felügyelőbizottság tagjai, így a VG Kft. felügyelőbizottsági tagjainak Dobos Józsefet, Király 

Istvánt és Dr. Sztachó-Pekáry Istvánt javaslom megválasztani 2020. december 31. napjáig. 

Javaslom, hogy a felügyelőbizottság elnöke bruttó 40.000.- Ft, míg a felügyelőbizottság 

további tagjaibruttó 30.000-30.000,- Ft megbízási díjban részesüljenek. 

 



A két gazdasági társaság alapító okiratai szerint a felügyelőbizottságok az elnöküket maguk 

választják meg tagjaik sorából. 

 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 

CXXII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 4. § (1) bekezdése alapján a köztulajdonban álló 

gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező. A Törvény 4. § (2) bekezdése 

szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága három természetes 

személy tagból áll, kétszáz millió forintot meghaladó jegyzett tőkéjű gazdasági társaság 

esetében legalább három, legfeljebb hat természetes személy tagból áll. A Törvény 1. § a) 

pontja értelmében köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősül – többek között – az a 

gazdasági társaság, amelyben a helyi önkormányzat többségi befolyással rendelkezik.  

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:26. § (2) bekezdése előírja, hogy a 

felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság 

tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, 

vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. 

 

Az érintettek nem kérték a személyüket érintő ügy zárt ülésen történő megtárgyalását. 

 

Kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését a határozat-

tervezet szerinti tartalommal meghozni szíveskedjen.  

 

Kecskemét, 2017. december 18. 

 

  

 

dr. Szeberényi Gyula Tamás 

alpolgármester 

  



HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

…../2017. (XII.20.) VPB. számú határozat 

Egyes kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 

felügyelőbizottságaival kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester4984-27/2017. számú előterjesztését 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A bizottság a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

felügyelőbizottsági tagjainak Nemcsik Mátyást,Molnár Pált és Hornyák Zsoltot 

választja meg 2020. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, azzal, hogy a 

felügyelőbizottság elnökét bruttó 80.000.- Ft/hó, míg a felügyelőbizottság további 

tagjait bruttó60.000.- Ft/hó megbízási díjilleti meg. 

2. A bizottság a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

felügyelőbizottsági tagjainak Dobos Józsefet,Király Istvánt és Dr. Sztachó-Pekáry 

Istvánt választja meg 2020. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, azzal, 

hogy a felügyelőbizottság elnökét bruttó 40.000.- Ft/hó, míg a felügyelőbizottság 

további tagjaitbruttó 30.000.- Ft/hó megbízási díj illeti meg. 

3. A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a fenti alapítói 

döntésről a társaságok ügyvezetőit tájékoztatni szíveskedjen. 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 


