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Iktatószám: SZ/231/4/2011
ELİTERJESZTÉS
A Péceli Vízmő Kft. ügyvezetıjének megbízása tárgyában
Tisztelt Képviselı-testület!
Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint a Péceli Víz- Csatornamő és
Városgazdálkodási Kft (továbbiakban: Kft.) egyszemélyes tulajdonosa – a 115/2010. (IV. 29.)
.) számú határozatával döntött arról, hogy a Péceli Vízmő Kft. ügyvezetıjének Klász Lászlót
bízza meg öt évre, azaz 2015. június 16. napjáig.
2011. március 7-i ülésén a Képviselı-testület arról döntött, hogy közös megegyezéssel
megszünteti Klász László ügyvezetı jogviszonyát 2011. április 1. napjától.
A Képviselı-testület a Vízmő Kft-nél felmerült problémák miatt 2010. október 19. napjától 3
hónapi idıtartamra megbízta a Kft. ügyvezetıi feladatainak ellátásával Szabó Ferenc urat is,
majd Klász László folyamatos betegsége miatt 2010. december 20-i ülésen ezt a megbízást
meghosszabbította a testület újabb 3 hónappal, 2011.április 18. napjáig.
Klász László jogviszonyának megszőnése miatt is szükséges ügyvezetı választása a Péceli
Vízmő Kft. élére.
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 19. § (4) bekezdése szerint
Gazdasági társaság alapításakor a vezetı tisztségviselıket, a felügyelıbizottság tagjait,
valamint a könyvvizsgálót az alapítók (tagok, részvényesek) a társasági szerzıdésben jelölik
ki. Ezt követıen – ha e törvény kivételt nem tesz – a vezetı tisztségviselıket, a
felügyelıbizottsági tagokat és a könyvvizsgálót a legfıbb szerv választja, és ezen személyek
nevét a társasági szerzıdésnek nem kell tartalmaznia.
A 24. § (1) bekezdése szerint „Ha a társasági szerzıdés másként nem rendelkezik, a vezetı
tisztségviselıket határozott idıre, de legfeljebb öt évre kell megválasztani, illetve a társasági
szerzıdésben kijelölni. Ha a társasági szerzıdésben a vezetı tisztségviselıi megbízás
idıtartamáról a tagok (részvényesek) nem rendelkeznek, a vezetı tisztségviselıt öt évre
megválasztottnak kell tekinteni, kivéve, ha a gazdasági társaság ennél rövidebb idıtartamra
jött létre.
(2) A vezetı tisztségviselıi megbízás az érintett személy általi elfogadással jön létre. A
vezetı tisztségviselık újraválaszthatók és a társaság legfıbb szerve által bármikor, indokolási
kötelezettség nélkül visszahívhatók.”
Tisztelt Képviselı-testület!
Úgy ítélem meg, hogy Szabó Ferenc közel fél évi munkájával bizonyította, hogy alkalmas a
feladatok ellátására, ezért javaslom hosszabb idıre, 2014. december 31. napjáig történı
megbízását.
Határozati javaslat:
1. Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete – úgyis mint a Péceli Vízmő-,
Csatornamő és Városgazdálkodási Korlátolt Felelısségő Társaság tulajdonosi
testülete - a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 19. §-ának
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felhatalmazása alapján a Péceli Vízmő Kft. ügyvezetıjének Szabó Ferencet
(anyja neve:Tóth Edit, lakcím:1048 Budapest, Nádasdy K. u. 30. I/3. sz.) a bízza
meg 2011. április 19. napjától 2014. december 31. napjáig. Szabó Ferenc az
ügyvezetıi feladatokat megbízási jogviszony keretében látja el.
2. A Képviselı-testület Szabó Ferenc munkabérét 300.000,-Ft/hó összegben
határozza meg, és 2000 km/hó – menetlevél szerint dokumentált – gépjármő
használati költséget állapít meg részére.
3. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításával
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Felelıs: polgármester
Határidı: 2011. április 15.
Pécel, 2011. március 24.
Szöllısi Ferenc
polgármester
A döntés minısített többséget igényel, SZMSZ 38. § (2) bekezdés b) és h) pontjai
alapján.
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