
 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. 

Tel: (88) 592 660 Pf.: 76. Fax: :(88) 592-676 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i ülésére 

 

 

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! 

 

 

 

 

Tárgy:  Javaslat a Várpalotai Közüzemi Kft. ügyvezető igazgatói megbízására 

 

 

 

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

 

Előkészítő:  dr. Ignácz Anita Éva jegyző 

 Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási szakreferens 

 

Az előterjesztést tárgyalta:  

     Gazdasági Bizottság 

     Pénzügyi Bizottság 

     Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 

 

 

 A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. 

 

 

 

Ellenőrizte: 

 

 

 

  Bérczes Beáta Sándor Tamás     dr. Ignácz Anita Éva 

  jogi előadó  aljegyző  jegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 170/2012. (IX. 12.) számú határozatával 2012. 

október 1. napjától  2016. szeptember 30. napjáig terjedő határozott időre nevezte ki Horváth Tamás 

Józsefet a Várpalotai Közüzemi Kft. ügyvezetőjének. Az ügyvezető munkaszerződése 2016. 

szeptember 30-án lejár. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:114. § alapján „A vezető tisztségviselői 

megbízatás öt évre – ha a társaság ennél rövidebb időtartamra jött létre, erre az időtartamra – 

szól.”  

A vezető tisztségviselőre vonatkozik a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208.§ (1) 

bekezdése, mely szerint „Vezető állású munkavállaló a munkáltató vezetője, valamint a közvetlen 

irányítása alatt álló és – részben vagy egészben – helyettesítésére jogosított más munkavállaló (a 

továbbiakban együtt: vezető).” 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Fentieket, valamint azt figyelembe véve, hogy Horváth Tamás József vezetése alatt a Közüzemi Kft. 

a tulajdonos elvárásainak megfelelően nyereségesen működik, javasolom, hogy a Képviselő-testület, 

mint a Várpalotai Közüzemi Kft. alapítója és tulajdonosa, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény 3:114. § alapján  2016. október 1. napjával öt évre bízza meg Horváth Tamás Józsefet 

a társaság ügyvezetésével. Indítványozom, hogy munkaszerződését az előző munkaszerződésben 

szereplő feltételekkel köthessem meg.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet tárgyalja meg, és a fentieknek 

megfelelően hozza meg döntését! 

 

 

 

 

Várpalota, 2016. szeptember 13. 

 

 

 

 

 

 

    Campanari-Talabér Márta  

 polgármester 



 

 

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI   

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. 

Tel.: 88/592-660, fax: 88/592-676 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. szeptember 28-i ülésén megtárgyalta a 

polgármester előterjesztését és meghozta a  

 

 

 

/2016. (IX. 28.) képviselő-testületi 

h   a   t   á   r   o   z   a   t   -   ot: 

 

 

A Képviselő-testület 2016. október 1. napjától 2021. szeptember 30-ig terjedő időtartamra Horváth 

Tamás József (sz.: Budapest XII., 1964.07.17, an.: Takács Mária Etelka) 8100. Várpalota, 

Mandulás ltp. 33/4. szám alatti tartózkodási helyű lakost bízza meg a Várpalotai Közüzemi Kft. 

ügyvezető  feladatainak ellátásával.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Várpalota Város Polgármesterét, hogy a fenti időponttól 

kezdődően Horváth Tamás Józseffel a határozott időre szóló munkaszerződést kösse meg. 

 

A munkaszerződésnek az alábbi rendelkezéseket kell tartalmaznia: 

 

 munkaszerződés időtartama: határozott idejű – 2016.10.01-től 2021.09.30-ig 

 munkavállaló munkaköre: ügyvezető  

 személyi alapbére: bruttó 700.000,- Ft 

 munkavégzés helye: a Várpalotai Közüzemi Kft. működési területe 

 bérfizetés napja: a Várpalotai Közüzemi Kft-nél szokásos bérfizetési nap 

 munkaidő: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 209. § (4) bekezdése szerint 

 munkabér egyéb elemei: 

1.) a Várpalotai Közüzemi Kft-nél hatályban lévő kollektív szerződés szerinti juttatások, 

2.) saját gépjármű hivatali használata esetén az SZJA-törvény szerint adómentesen adható                

költségtérítés, 

3.) céges telefon használata a hatályos jogszabályok alapján. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős   : Campanari-Talabér Márta polgármester 

 a végrehajtásban közreműködik: Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási 

 szakreferens 

 

 

Várpalota, 2016. szeptember 28. 

 

 

 

Campanari-Talabér Márta  dr. Ignácz Anita Éva 

 polgármester  jegyző 


