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Javaslat
a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. vezető tisztségviselője
lemondó nyilatkozata értékelésére
Tisztelt Közgyűlés!
A DKKA Nonprofit Kft. ügyvezetője, Nyakacska Zsolt azonnali hatállyal lemondott megbízási
foglalkoztatási jogviszonyban ellátott ügyvezetői tisztségéről. (az előterjesztés melléklete)
Az ügyvezető Megbízási szerződése 7. pontja szerint „A szerződő felek megállapodnak abban,
hogy a jelen szerződés 6. pontjában meghatározott esetekben a jelen megbízási szerződés
azonnali hatállyal megszűnik.”
A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezési az alábbiak szerint szabályoznak
a vezető tisztségviselő lemondásával kapcsolatosan:
„3:25. § [A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnése]
(1) Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
(2) A jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói a vezető
tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.
(3) A vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy másik vezető
tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
(4) Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő
kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított
hatvanadik napon válik hatályossá.”
„3:4. § [A jogi személy létrehozásának szabadsága]
(3) A jogi személy tagjai, illetve alapítói nem térhetnek el az e törvényben foglaltaktól, ha
a) az eltérést e törvény tiltja;.”
A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezési az alábbiak szerint szabályoznak
a vezető tisztségviselő kinevezésével kapcsolatosan:
„3:21. § [Az ügyvezetés fogalma és a vezető tisztségviselői megbízatás keletkezése]
(1) A jogi személy irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem
tartoznak a tagok vagy az alapítók hatáskörébe, egy vagy több vezető tisztségviselő vagy a vezető
tisztségviselőkből álló testület jogosult.
(2) A vezető tisztségviselő ügyvezetési tevékenységét a jogi személy érdekének megfelelően
köteles ellátni.
(3) A jogi személy első vezető tisztségviselőit a jogi személy létesítő okiratában kell kijelölni. A jogi
személy létrejöttét követően a vezető tisztségviselőket a jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi
személyek esetén a jogi személy alapítói választják meg, nevezik ki vagy hívják vissza. A vezető
tisztségviselői megbízás a tisztségnek a kijelölt, megválasztott vagy kinevezett személy által
történő elfogadásával jön létre.”
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, és az Ügyrendi,
Igazgatási és Jogi Bizottság.
A bizottságok véleményét a bizottságok elnökei szóban ismertetik a közgyűlésen.
Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…..../2019. (X.31.) határozata
Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. vezető
tisztségviselője lemondó nyilatkozata értékelésére
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Nyakacska Zsoltnak a DKKA-Dunaújvárosi
Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. megbízási foglalkoztatási jogviszonyban ellátott
ügyvezetői tisztségéről való lemondó nyilatkozatát a Ptk. 3:25. § (3) bekezdésben foglalt
feltételeknek megfelelőnek nyilvánítja, mivel a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda
Akadémia Nonprofit Kft. jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a 2019. október
21-én közölt lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával,
ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá,
egyben utasítja az ügyvezetőt a lemondás hatályossá válásáig feladatai teljes körű
ellátására.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a DKKA Nonprofit Kft. tulajdonosi képviselője
- a határozat végrehajtásának előkészítéséért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő érkezésétől számított 8 napon
belül

Dunaújváros, 2019. október 31.
Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és
jogi bizottság elnöke

