Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. március 20-i zárt ülésén 59/2017. (III. 20.) számon
a következő határozatot hozta:
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
59/2017. (III. 20.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyvezetésére vonatkozó döntés meghozatalára tett javaslatot és az alábbi
határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nél,
határozott időre - 2017. március 21-től 2017. szeptember 21-ig - Budavári Valériát
ügyvezetőnek nevezi ki havi bruttó 380.000,-Ft munkabérért, kötetlen munkarendben,
Petrényi Mihály ügyvezetői tisztségének fenntartása mellett.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott
határozott időre szóló munkaszerződés aláírására és az ügyvezetőkkel a feladatkörükre
vonatkozó döntés közlésére.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
3. Pásztó Városi Önkormányzat, mint alapító a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú
Nonprofit Kft. (3060 Pásztó, Kossuth Lajos út 116., Cg.: 12-09-002518) alapító
okiratát 2017. március 21-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
-Az alapító okirat 7.2./ Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik pontjában található
felsorolásban a hetedik pontban az „ügyvezető” szövegrész helyébe az „ügyvezetők”, a
tizenhatodik pontban az „ügyvezető” szövegrészek helyébe az „ügyvezetők”,
huszonkettedik pontban az „ügyvezető igazgató” szövegrész helyébe az „ügyvezető
igazgatók” szöveg lép.
-Az alapító okirat 7.3./ A döntéshozatalt megelőző véleményezési jog gyakorlása
pontjának első bekezdésében található „ügyvezető” szövegrész helyébe az
„ügyvezetők” szöveg, a második bekezdésében a „ megkeresi a vezető tisztségviselőt”
szövegrész helyébe a „megkeresi a vezető tisztségviselőket” szöveg, a „felkéri a vezető
tisztségviselőt, hogy véleményét” szövegrész helyébe a „felkéri a vezető
tisztségviselőket, hogy véleményüket” szöveg, a harmadik bekezdésben az „ügyvezető
vélemény” szövegrész helyébe az „ügyvezetők véleménye” szöveg, a hatodik
bekezdésben az „ügyvezető” szövegrész helyébe a „feladatkörében érintett, ennek
hiányában a döntésben kijelölt ügyvezető” szöveg, a hetedik bekezdésben az
„ügyvezető” szövegrész helyébe a „feladatkörében érintett, ennek hiányában a
döntésben kijelölt ügyvezető” szöveg, a nyolcadik bekezdésben az „ügyvezető”
szövegrész helyébe az „ügyvezetők” szöveg, a „vezet” szövegrész helyébe a „vezetnek”
szöveg lép.

-2 -Az alapító okirat 7.4./ A társaság ügyvezetője pontja helyébe az alábbi pont lép
„7.4/ Az ügyvezetők:
A társaság ügyvezetését két ügyvezető látja el, akiket az alapító határozott időre
választ.
A társaság egyik ügyvezetője 2016.09.01. napjától kezdődően 2021.08.31 napjáig
terjedő határozott időre:
Név: Petrényi Mihály
Születési helye, ideje: Cegléd, 1956.03.15.
Anyja neve: Dobos Mária
Lakcíme: 2700 Cegléd, Öregszőlő 011434/001 hrsz.
A társaság másik ügyvezetője 2017.03.21. napjától kezdődően 2017.09.21. napjáig
terjedő határozott időre:
Név: Budavári Valéria
Születési helye, ideje: Pásztó, 1968.01.08.
Anyja neve:Grónai Ilona
Lakcíme: 3060 Pásztó, Régivásártér út 41.
Az ügyvezetőkre vonatkozó közös szabályok:
7.4.1./ Az ügyvezető a Társaság dolgozóit is felruházhatja együttes aláírási joggal.
7.4.2./ Az ügyvezető dönt – külön kijelölt feladatkörét érintően - minden olyan ügyben,
amely nem tartozik az Alapító kizárólagos hatáskörébe.
7.4.3./ Az ügyvezető tisztségéről indokolási kötelezettség nélkül lemondhat, a
lemondást írásban az Alapítóhoz kell előterjeszteni.
7.4.4./ Az ügyvezető az Alapító Okirat szerinti tevékenységet, valamint a gazdálkodás
legfontosabb adatait honlapján (www.vgkft.paszto.hu) nyilvánosságra hozza.
7.4.5./ Az ügyvezető tevékenységét a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszony
keretében látja el.
7.4.6./ A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két
évben legalább egy évig –,
a./ amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b./ amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c./ amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d./ amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló
törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.”
- Az alapító okirat 8. pontjában „a cégjegyzés módja önálló” szövegrész helyébe „az
ügyvezetők cégjegyzési joga önálló” szöveg lép.
-10.3. pontban az „ügyvezetőtől” szövegrész helyébe az „ügyvezetőktől” szöveg lép.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításának
aláírására és felkéri az ügyvezetőket a cégbíróságnál történő átvezetéssel kapcsolatos
intézkedésre.

-35. A Képviselő-testület felkéri a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit
Kft.-t, az alapító okiraton kívüli dokumentumaiban az újabb ügyvezető
megválasztásával kapcsolatos változások átvezetésére, és arra, hogy annak elfogadás
érdekében a Képviselő-testület soron következő rendes ülésére terjessze elő.
Felelős: polgármester
Petrényi Mihály
Budavári Valéria
Határidő: értelemszerűen
Pásztó, 2017. március 21.

Dömsödi Gábor
polgármester

Dr. Gajdics Gábor
jegyző

