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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 29/2010. (I. 28.) számú határozattal 
kijavított 423/2009. (XII. 22.) számú határozatával Robotka Róbertet öt évre ügyvezető 
igazgatónak megválasztotta és 2010. január 1-től 2014. december 31-ig megbízta a Pásztói 
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető feladatainak ellátásával. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2014. november 13-i ülésén felmerült, hogy az ügyvezető igazgató 
megbízása – a most érvényes megbízás lejártát követően – 2015. június 30-ig hosszabbodjon 
meg, illetve ennek lehetőségét vizsgáljuk meg. Ennek indoka, hogy a gazdasági társaság az 
előző évi üzleti beszámolóját a tárgyévet követő év május 31-ig köteles elkészíteni. A 
folyamatos munka ellátásának biztosítása érdekében – különös tekintettel az üzleti beszámoló 
elkészítésére - az ügyvezető igazgató megbízása átmenetileg meghosszabbodna a fent jelzett 
időpontig. 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti 
és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 12. §-a értelmében a  
Ptk. (2013. évi V. törvény) hatálybalépésekor a cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság a 
Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. 
rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és a legfőbb szervi 
határozatot a cégbírósághoz benyújtani. 
A gazdasági társaságnak az új Ptk. rendelkezéseit a létesítő okirat módosítására és a 
továbbműködésre vonatkozó döntésének időpontjától kell alkalmazni. 
 
A Képviselő-testület 136/2014. (V. 29.) számú határozatával módosította a Kft. alapító 
okiratát és döntött a Kft. közhasznú jogállású társasággá történő átalakulásáról, ezért fentiek 
alapján a Kft. vonatkozásában az új Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 24. § (1) bekezdése alapján a vezető 
tisztségviselőket határozott időre, de legfeljebb öt évre lehetett választani, vagyis e jogszabály 
alapján lehetőség volt öt évnél rövidebb időre is megválasztani a vezető tisztségviselőt, a Ptk. 
3:114. §-a alapján azonban a vezető tisztségviselői megbízatás öt évre - ha a társaság ennél 
rövidebb időtartamra jött létre, erre az időtartamra – szól, vagyis a szabályozás – elméletileg -  
kógens. 
 
A Kft. alapító okiratában határozott időre szól a vezetői megbízás (2010. 01. 01.-2014. 12. 
31.) és fentiek alapján nem lenne lehetőség arra, hogy a Kft. ügyvezető igazgatóját a 
megbízatása lejártát követő 5 évnél rövidebb időre, nevezetesen 2015. június 30-ig lehessen 
megbízni az ügyvezetői feladatok ellátásával. 
 
A bírói joggyakorlat ugyanakkor alkalmazkodik az ésszerűbb megoldásokhoz – nem igazodik 
ugyanis a gazdasági társaságok hatékony működéséhez, ha csak kizárólag 5 évre lehetne 
megválasztani a vezető tisztségviselőt - és a gazdasági társaságokról szóló törvény 
rendelkezéseit átfordítják az új Ptk. alkalmazásakor is, annak a vezető tisztségviselő 
megbízására vonatkozó előírásait tágan értelmezik és rugalmasan kezelik, úgy, hogy az 
jobban illeszkedjen a társasági jogviszonyokhoz, így a cégbírósági eljárásban nincs jogi 
akadálya annak, hogy 5 évnél rövidebb időre, akár fél évre is meg lehessen bízni a vezető 
tisztségviselőt ügyvezetői feladatok ellátásával.  
 



Fentiek alapján javasolom, hogy a Képviselő-testület Robotka Róbertet a Városgazdálkodási 
Közhasznú Non-profit Kft. ügyvezető igazgatójának 2015. január 1. és 2015. június 30. 
közötti időszakra megválassza és az ügyvezetői feladatok ellátásával megbízza. 
 
Illetményét változatlanul 370.000 forintban javasolom megállapítani. Egyéb juttatásai szintén 
változatlanok maradnak: munkakörének ellátásához, hivatalos célra, saját személygépkocsi 
használatot havi 500 km átalány erejéig Pásztó város közigazgatási területére, továbbá 8.000 
Ft értékben Erzsébet étkezési utalványt javasolok, illetve hivatalos ügyekben a Kft. tulajdonát 
képező előfizetéses mobiltelefon használatot.  
 
Határozati javaslat: 
 

1.) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Robotka Róbert, Pásztó, Munkácsy 
u. 2. szám alatti lakost 2015. január 1-től 2015. június 30-ig megbízza a Pásztói 
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával. 

 
2.) Illetménye 2015. január 1-től havi bruttó 370.000 forint. Egyéb juttatásai: 

munkakörének ellátásához hivatalos célra saját személygépkocsi használat Pásztó 
közigazgatási területén 500 km/hó átalány erejéig, előfizetéses mobiltelefon használat, 
8.000 forint/hó Erzsébet étkezési utalvány. 

 
3.) A Képviselő-testület, mint tulajdonos az ügyvezető részére együttműködési és 

tájékoztatási kötelezettséget ír elő. 
 

4.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges 
munkaügyi iratok elkészítéséről. 

            Határidő: szöveg szerint 
 Felelős: polgármester  
 

5.) A Kft. ügyvezetője 30 napon belül gondoskodjon a szükséges iratok Cégbíróságra 
történő benyújtásáról. 

 Határidő: szöveg szerint 
 Felelős: Kft. ügyvezetője 
 
 
Pásztó, 2014. december 09. 
 
 
 
        Dömsödi Gábor  
                     polgármester 
 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
 
        Dr. Tasi Borbála  
       címzetes főjegyző  
 


