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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 347/2014. (XII. 18.) számú határozatával 
meghosszabbította Robotka Róbert a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatói megbízását 2015. június 30.-ig, amely a 423/2009. (XII.22.) határozat 
szerint 2010. január 1-től 2014. december 31-ig tartott. 
 
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. 
 
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.  
 
A 347/2014.(XII. 18.) képviselői határozat alapján az ügyvezető igazgatói megbízás lejár 
2015. június 30.-án. 
A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. zavartalan működése értelmében 
szükséges a vezetői tisztség betöltéséről időben gondoskodni. 
A fentiek alapján javasolom, hogy a Képviselő-testület pályázatot írjon ki a  
Városgazdálkodási Közhasznú  Non-profit Kft. ügyvezető igazgatói tisztségének betöltésére. 
A pályázati kiírás a javaslat mellékletét képezi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Határozati javaslat: 
 

1.) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Pásztói 
Városgazdálkodási Közhasznú Non-profit Kft. ügyvezető igazgatói tisztségének 
betöltésére, a mellékelt kiírás alapján. 

 
 

Határidő a pályázat közzétételére: 2015.március 30. 
 Felelős: polgármester  
 
 
Pásztó, 2015. március 20. 
        Dömsödi Gábor  
                     polgármester 
 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
 
        Dr. Sándor Balázs  
              jegyző  
 



Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
pályázatot ír ki 

a Pásztói Városgazdálkodási Kft 
ügyvezetői feladatainak 

-munkaviszony keretében történő- 
ellátására 

 
A Városgazdálkodási Kft. fő feladata: 
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás gazdaságos biztosítása; az 
önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek kezelése, a közfoglalkoztatás 
lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása. 
 
Feladatai különösen: 

− a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás gazdaságos ellátása, 
− az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek kezelése, 
− a közfoglalkoztatás lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása /pályázatok benyújtása, 

közfoglalkoztatás megszervezése, lebonyolítása, munkáltatói jogok gyakorlása, stb./ 
− zöldterület gazdálkodással kapcsolatos parkfenntartás, köztéri játszóterek fenntartása, gyom- és 

parlagfű mentesítés, 
− helyi közutak üzemeltetése, 
− városi köztemetők üzemeltetése, 
− városi piac és állatvásár üzemeltetése, ebrendészeti feladatok. 

Alkalmazás feltételei: 
− műszaki vagy gazdasági /pénzügyi/ felsőfokú iskolai végzettség, 
− legalább 3 éves vezetői és 5 éves szakmai gyakorlat, 
− gépkocsi vezetői jogosítvány, 
− büntetlen előélet. 

 
Előnyt jelent: a helyismeret, idegen nyelv ismerete, határozott fellépés, jó tárgyaló- és szervezőkészség, 
valamint városüzemeltetésben szerzett vezetői tapasztalat. 
 
Pályázat tartalmazza: 

− az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványokat vagy ezek közjegyző által hitelesített másolatát, 
− az eddigi munkahelyeket, beosztásokat és referenciákat ismertető szakmai önéletrajzot, 
− a munkavégzésre vonatkozó elképzeléseket, valamint a társaság tevékenységére irányuló szakmai 

koncepciót, 
− 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
− az ügyvezetői tisztség megbízatását elfogadó nyilatkozatot, 
− összeférhetetlenségre nyilatkozatot arról, hogy az ügyvezetői feladatok ellátásának nincs a Ptk-ról 

szóló 2013. évi V. törvényben megjelölt akadálya, 
− írásbeli hozzájárulást ahhoz, hogy a pályázati anyag az elbírálásban résztvevőknek kiadható és 

ebből a célból részükre sokszorosítható. 
 
Díjazás: a Képviselő-testület határozata szerint, de az erre vonatkozó elképzelést a pályázatban 

tájékoztatás céljából meg kell jelölni. 
 
Ügyvezetői megbízás időtartama: várhatóan 2015. július 1-től 2020. június 30.-ig 3 hónap próbaidő 

kikötésével. 
 
Munkavégzés helye: Pásztó közigazgatási területe 
 
Jelentkezés módja: a pályázatokat ajánlott postai küldeményként kell megküldeni 
„Városgazdálkodási Kft.” jelige feltüntetésével legkésőbb 2015.április 30.-ig Pásztó Város 
Polgármesterének címezve /3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35./. 
 
A pályázatokról Pásztó Város Képviselő-testülete a beadást követő 30 napon belül dönt. 
A pályázatok érvénytelenné nyilvánításának jogát a Képviselő-testület fentartja. 


