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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) ügyvezető igazgatója, Szűcs 
Viktor jogviszonyának 2021. április 30. napjával, közös megegyezéssel történő megszüntetését 
kérte (1. sz. melléklet). Pásztó Városi Önkormányzat 66/2018. (II.22.) sz. határozatával 2018. 
március 1.-2018. december 31. közötti időtartamra Szűcs Viktort bízta meg a Kft. ügyvezetésével. 
Ez az időtartam többször meghosszabbításra került, legutóbb az 58/2021. (XII.1,) és 31/2021. 
(III.8.) számú határozattal 2021. december 31-ig. Szűcs Viktor munkaviszonyban látta el a 
feladatát. 
 
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint: 
64. § (1) A munkaviszony megszüntethető 

a) közös megegyezéssel, 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján: 
3:25. § [A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnése] 
(1) Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás 
c) visszahívással; 
d) lemondással; 
 
Javaslom Szűcs Viktor kérelmének elfogadását és jogviszonyának közös megegyezéssel történő 
megszüntetését, továbbá kérelmét a vezető tisztségviselői megbízásáról való lemondásának 
tekintsük. 
 
A Kft. új ügyvezetőjének kijelölésére haladéktalanul döntést kell hozni ahhoz, hogy a Kft. 
működése zavartalanul és zökkenőmentesen folytatódjon. Tekintettel a járványhelyzetre és a döntés 
sürgős jellegére, a Kft.-nél több mint 10 éve, színvonalas munkát végző, a Kft. ügyeit ismerő, 
helyismerettel rendelkező Gyürky Márta irodavezetőt javaslom új ügyvezetőnek. A munkaviszonya 
folyamatos maradna, az ügyvezetői megbízás 1 évre szólna. 
 
Havi bére 450 000 Ft, ugyanolyan juttatás illetné meg, mint a korábbi ügyvezetőt saját gépkocsi 
használatát 500 km/hó átalány erejéig, illetve előfizetéses mobiltelefont.  
 
 
Határozati javaslat I.: 
 
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendeletében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:  
 

1. Pásztó Város Polgármestere tudomásul veszi, hogy a Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit 
Kft. ügyvezetője, Szűcs Viktor 3200 Gyöngyös, Hold u. 14. szám alatti lakos ügyvezetői 
tisztségéről lemondott és jogviszonyát 2021. április 30. napjával közös megegyezéssel 
megszüntetik. 
 

2. A polgármester gondoskodik a szükséges munkaügyi iratok előkészítéséről. 
 

     Határidő: haladéktalanul 
           Felelős: polgármester 
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3. A Kft. ügyvezetője 30 napon belül gondoskodjon a szükséges iratok Cégbíróságra való 
benyújtásáról 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: ügyvezető igazgató 

 
 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 
Pásztó, 2021. április 20.  
 
 
                            Farkas Attila 

                                              polgármester 
 
 
Határozati javaslat törvényes! 
 
 
    Dr. Sándor Balázs 
          jegyző 
 
 
 
 
Határozati javaslat II.: 
 
 
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendeletében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:  
 
 
 

1. Pásztó Város Polgármestere Gyürky Márta 3060 Pásztó, Cserhát ln. 3/B 2/1. szám alatti 
lakost, mint a Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. munkaviszonyban álló dolgozóját 
2021. május 1-től 2022. április 30-ig határozott időre kinevezi a Pásztói 
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjévé és megbízza az ügyvezetői feladatok 
ellátásával.  
 

2. Az ügyvezető munkabére havi bruttó 450.000.-Ft. Egyéb juttatásai: saját gépkocsi 
használatát 500 km/hó átalány erejéig, előfizetéses mobiltelefon használat. 
 

3. A polgármester gondoskodik a szükséges munkaügyi iratok előkészítéséről. 
 

     Határidő: haladéktalanul 
           Felelős: polgármester 
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4. A Kft. ügyvezetője 30 napon belül gondoskodjon a szükséges iratok Cégbíróságra való 
benyújtásáról 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: ügyvezető igazgató 
 

 
 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 
Pásztó, 2021. április 20.  
 
                            Farkas Attila 

                                              polgármester 
 
Határozati javaslat törvényes! 
 
 
    Dr. Sándor Balázs 
          jegyző 
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