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Kecskemét Megyei Jogú Város                  

Alpolgármestere 

Ikt. szám: 9637-7/2018. 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 
2018. október 16-án tartandó ülésére 

Tárgy: Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetésével kapcsolatos döntések 

 

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 Önkormányzata többségi tulajdonában van az AIPA 

Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: társaság), melynek ügyvezetői tisztségét Csapó 

Ágnes tölti be. Az ügyvezető asszony 2018. szeptember 24. napján benyújtott nyilatkozatával 

hosszútávú egyéb szakmai elfoglaltságára tekintettel lemondott ügyvezetői tisztségéről.  

 

Szalai Annamária a térségben gazdaságfejlesztési koordinációs feladatokat ellátó társaságnál 

hosszabb ideje uniós és hazai pályázatokkal kapcsolatos munkakört tölt be, egyúttal 

közreműködik a társaság operatív irányításában is. A társaság további zavartalan, magas 

színvonalú működésének biztosítása érdekében javaslom a Tisztelt Bizottságnak, hogy a 

társaság taggyűlése részére Szalai Annamáriát javasolja ügyvezetőnek megválasztani 

munkaszerződésének megfelelő módosítása mellett. Az új ügyvezető munkabére 

vonatkozásában a Tisztelt Bizottság ülésén fogok javaslatot tenni. 

 

Az érintett nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény 3:22. §. (1)-(6) bekezdéseiben, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 

civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39. § (1) 

bekezdésében meghatározott, illetőleg egyéb kizáró vagy összeférhetetlenségi ok vele szemben 

nem áll fenn, 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, 2018. szeptember 24. 

        Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

alpolgármester 



Határozat-tervezet 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2018. (X.16.) határozata 

AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetésével kapcsolatos döntések módosítása 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

alpolgármester 9637-7/2018. számú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta: 

 

 

1./ A bizottság tudomásul veszi az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének, 

Csapó Ágnesnek a lemondását és a társaság ügyvezetőjének Szalai Annamáriát 

javasolja megválasztani munkaszerződés keretében történő foglalkoztatásra, a társaság 

taggyűlése által meghatározott időponttól kezdődően határozatlan időtartamra, bruttó 

……..,-Ft/hó díjazás ellenében.  

2./ A bizottság felkéri Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestert, hogy a társaság 

taggyűlésén Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát a fenti tulajdonosi 

álláspont szerint képviselje. 

Felelős:     Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

Határidő: értelemszerűen 


