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Javaslat 
a Vasmű u. 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft. ügyvezetője

lemondása elfogadására és új ügyvezető megválasztására

Tisztelt Közgyűlés!

1. Előzmények: 

DMJV  Közgyűlése  a  328/2019.  (V.30.)  közgyűlési  határozattal  (1.  számú  melléklet)
megválasztotta Mádai Balázst a Vasmű u. 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő
Kft. új ügyvezetőjének 2019. június 1. napjától kezdődően a 2020. május 31. napjáig azzal, hogy
feladatait megbízási jogviszonyban megbízási díj nélkül látja el.

Mádai  Balázs  2019.10.30.  napján  napján  lemondott  megbízatásáról  (2.  sz.  melléklet),  ezért
szükséges gondoskodni új vezető tisztségviselő megválasztásáról. 

2. Releváns jogszabályok:  

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.). 3:25. § (4) bekezdése
szerint:

“(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. “
Mivel  az  ügyvezető  felmodó  levele  2019.  október  30.  napján  érkezett  önkormányzatunkhoz,  ezért
felmondása 2019. december 29. napján válik hatályossá.

Vezető tisztségviselő:
A közgyűlés gyakorolja az Önkormányzat egyszemélyes, illetve az 50%-ot meghaladó önkormányzati
befolyás  alatt  álló  gazdasági  társaságok  legfőbb szervének a  vezető  tisztségviselők  kinevezésére,
felmentésére és visszahívására vonatkozó jogát.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény
1.  §-a  alapján  köztulajdonban  álló  gazdasági  társaságnak  minősül  az  a  társaság,  amelyikben  az
önkormányzat többségi, azaz 50%-ot meghaladó befolyással rendelkezik.

Ptk. 3:109. § (1) bekezdése szerint a gazdasági társaság tagjainak döntéshozó szerve a legfőbb szerv.
A Ptk. 3:109. § (4) bekezdése szerint egyszemélyes gazdasági társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét
az alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító
vagy az egyedüli tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

A Ptk. 3:109. § (2) bekezdése szerint a legfőbb szerv feladata a társaság alapvető üzleti és személyi
kérdéseiben való döntéshozatal.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről
szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdése a következőkről rendelkezik: 

„Az önkormányzat egyszemélyes, illetőleg 50%-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel rendelkező gaz-
dasági társasága legfőbb szervének hatáskörébe tartozó alábbi jogait a közgyűlés gyakorolja:

1. az alapító okirat (társasági szerződés, alapszabály) megállapítása (jóváhagyása) és módosítása,

5. a társaság igazgatójának,  ügyvezető igazgatójának,  vezérigazgatójának,  igazgatóság,  felügyelő
bizottság tagjainak  és  a  könyvvizsgálójának  –  a  jelölésre  vonatkozó  törvényi  előírások  figyelembe



vételével történő – kinevezése  (megválasztása), felmentése, visszahívása, kivéve, ha a gazdasági
társaság vagy közhasznú jogállású szervezet alapító okirata (társasági szerződése, alapszabálya) ettől
eltérő rendelkezést tartalmaz,

Ptk. 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.

Ptk. 3:22. § [A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok]
(1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége

ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
(3) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
(4)  Nem  lehet  vezető  tisztségviselő  az,  akit  bűncselekmény  elkövetése  miatt  jogerősen

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények
alól nem mentesült.

(5)  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.

(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Ptk. 3:112. § [A vezető tisztségviselő önállósága]
(1) A társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a társasággal kötött megállapodása szerint -

megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el.
(2) A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége

alapján önállóan látja el. E minőségében a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak és a társaság legfőbb
szerve  határozatainak  van  alávetve.  A vezető  tisztségviselőt  a  társaság  tagja  nem utasíthatja,  és
hatáskörét a legfőbb szerv nem vonhatja el.

(3) Egyszemélyes gazdasági társaságnál az egyedüli tag az ügyvezetésnek utasítást adhat, amelyet
a vezető tisztségviselő köteles végrehajtani.

Ptk. 3:114. § [A vezető tisztségviselői megbízatás időtartama]
A vezető tisztségviselői megbízatás öt évre - ha a társaság ennél rövidebb időtartamra jött létre, erre

az időtartamra – szól.

E  rendelkezés  azonban  diszpozitív  szabály,  az  ügyvezető  ennél  rövidebb  időtartamra  is
megválasztható.

Ptk. 3:115. § [Összeférhetetlenség]
(1) A vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem

szerezhet  társasági  részesedést,  és  nem lehet  vezető tisztségviselő olyan gazdasági  társaságban,
amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben
vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség
elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már
vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

(2) A vezető tisztségviselő és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem
köthet  saját  nevében  vagy  saját  javára  a  gazdasági  társaság  főtevékenysége  körébe  tartozó
szerződéseket.

Ptk. 3:29. § [A jogi személy törvényes képviselete]
(1) A jogi személy törvényes képviseletét a vezető tisztségviselő látja el.
(2) A vezető tisztségviselő képviseleti jogát önállóan gyakorolja.



(3)  A  vezető  tisztségviselő  köteles  a  jogi  személy  jogszabályban  előírt  adatait  a  nyilvántartó
bíróságnak bejelenteni.

Ptk. 3:116. § [A társaság képviselete. Cégjegyzés]
(1) A gazdasági társaságot vezető tisztségviselői és képviseletre feljogosított munkavállalói írásban

cégjegyzés útján képviselik.

Ptk. 3:196. § [A társaság ügyvezetése]
(1)  A társaság ügyvezetését  egy vagy több ügyvezető látja el.  Az ügyvezető képviseleti  jogának

korlátozása,  megosztása,  és  nyilatkozatának  feltételhez  vagy  jóváhagyáshoz  kötése  harmadik
személyekkel szemben nem hatályos.

Amennyiben a vezető tisztségviselő munkaviszonyban látja el feladatait,  a Munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezéseit is figyelembe kell venni, mert vezető
állású munkavállalónak minősül.

91. A vezető állású munkavállaló

208. § (1) Vezető állású munkavállaló a munkáltató vezetője, valamint a közvetlen irányítása alatt 
álló és - részben vagy egészben - helyettesítésére jogosított más munkavállaló (a továbbiakban együtt:
vezető).

(2) Munkaszerződés a vezetőre vonatkozó rendelkezések alkalmazását írhatja elő, ha a 
munkavállaló a munkáltató működése szempontjából kiemelkedő jelentőségű vagy fokozottan bizalmi 
jellegű munkakört tölt be és alapbére eléri a kötelező legkisebb munkabér [153. § (1) bekezdés a) pont]
hétszeresét.

209. § (1) A vezető munkaszerződése e törvény Második Részében foglalt rendelkezésektől - a (2) 
és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - eltérhet.

(2) A vezető munkaszerződése

a) az 55. § (1) bekezdés b), c) és e) pontjában,

b) a 65. § (3) bekezdés a), b) és e) pontjában,

c) a 113. § (3) bekezdésében, valamint

d) a 127. §-ban és a 128. §-ban

foglaltaktól nem térhet el.

(3) A vezetőre a kollektív szerződés hatálya nem terjed ki.

(4) A vezető munkarendje kötetlen.

(5) A vezető gondatlan károkozás esetén a teljes kárért felel.

(6) A vezető munkaviszonyának jogellenes megszüntetése esetén - a 84. § (1) és (2) bekezdésében 
foglaltaktól eltérően - tizenkét havi távolléti díjnak megfelelő összeget köteles megfizetni.

210. § (1) Munkáltatói felmondás esetén

a) a 65. § (3) bekezdés c) pontot,

b) a 66. § (1)-(6) bekezdését és

c) a 68. § (2) bekezdését nem kell alkalmazni.

(2) Az azonnali hatályú felmondás joga a vezetővel szemben az ennek alapjául szolgáló ok 
bekövetkeztétől számított három éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség 
elévüléséig gyakorolható.

(3) A vezetőt a munkaviszony megszűnésére tekintettel megillető díjazásból a munkáltató legfeljebb 
hathavi távolléti díjnak megfelelő összeget köteles megfizetni az esedékességekor, ha a megszüntető 
nyilatkozat közlésére a csődeljárás vagy felszámolási eljárás megkezdését követően került sor. Az ezt 
meghaladó összeget a csődeljárás befejezésekor vagy megszüntetésekor, vagy a felszámolási eljárás 
befejezésekor kell megfizetni.



211. § (1) A vezető további munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet.

(2) A vezető

a) nem szerezhet részesedést - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés 
kivételével - a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a 
munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben,

b) nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet, 
továbbá

c) köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló 
tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági 
társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is 
folytató munkáltatónál.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
(a továbbiakban: Ctv.) 24. § (1) bekezdése h) pontja szerint a cégjegyzék tartalmazza a cég vezető
tisztségviselője, illetve a cég képviseletére jogosult nevét, adóazonosító számát, természetes személy
esetén lakóhelyét, születési idejét, anyja születési nevét, jogi személy esetén székhelyét, és cégjegy-
zékszámát vagy nyilvántartási számát, valamint a képviseletre jogosultak tisztségét, e jogviszonyuk ke-
letkezésének időpontját, határozott időre szóló képviselet esetében a jogviszony megszűnésének idő-
pontját is, illetve ha a jogviszony megszűnésére a cégjegyzékben feltüntetett időpontnál korábban kerül
sor, a megszűnés tényleges időpontját, továbbá azt a tényt, ha a cég képviselőjének közjegyzői aláírás-
hitelesítéssel ellátott címpéldánya vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-
mintája benyújtásra került. 

A Ptk.3:25. § alapján:
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.

(3) A vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy másik vezető 
tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.

Az  ügyvezető  jelölésével  kapcsolatosan  felhívjuk  a  figyelmet  arra,  hogy  a  köztulajdonban  álló
gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdése
szerint egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági  társaságnál betöltött
vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál
betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a T. Közgyűlés elé:

Az előterjesztést  tárgyalta a pénzügyi,  gazdasági  és városüzemeltetési  bizottság,  az ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság.

A bizottságok véleményeit az elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2019. (XI.21.) határozata
a Vasmű u. 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft. ügyvezetője

lemondása elfogadásáról és új ügyvezető megválasztásáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Mádai  Balázs  a  Vasmű  u.  41.  Irodaház
Ingatlanfejlesztő,  Beruházó  és  Értékesítő  Kft.  vezető  tisztségviselőjének  a  lemondását  2019.
november  30.  napjától  elfogadja  és  2019.  december  1.  napjától  20……………….  napjáig
…………………. (születési  hely,  idő:  ………………………...,  anyja  neve:  …………………..,
lakcíme:………………………………..,  adóazonosítója:  ……………………...)  választja  meg  a
társaság új ügyvezetőjének bruttó ………………....- Ft megbízási díj/ munkabér mellett.

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri  a  polgármestert  a  határozat  közlésére,
továbbá felhatalmazza a társaság által  előkészített  alapító okirat módosítás  és a módosítással
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, továbbá felhatalmazza a megbízási/munka
szerződés megkötésére az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:                             
          a polgármester

- a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            
                 a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő:  - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől számított 8

napon belül
- az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított 15 napon belül
- a  megbízási/munka szerződés aláírására: a határozat meghozatalától számított  60 napon

belül

Dunaújváros, 2019. november 21.

Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke és

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
elnöke
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