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Tisztelt Képviselőtestület!

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 9912009. (VI.30.) hatírozatával döntött a
Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. (a továbbiakban: Kft.) megalapításáról. A döntés

értelmében a Kft. egyedüli taga Pápa Város Onkormányzata, úgyvezetői feladatait 2015.
június 1. napjától Rádi Róberl Attila látlaelr, akinek megbízatásahatározatlan időre szól.

A Polgári Törvénykönyvről szőIő 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:25. § (1)

bekezdésének c) pontja szerint avezető tisztségviselőimegbizás a visszahívással megszűnik.
I)gyanezen szakasz (2) bekezdése kimondja, hogy a jogi személy tagtrai, tagság nélküli jogi
személy esetén a jogi személy alapítói a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül
visszahívhatják.

A Ptk. 3:109. § (1) bekezdése szerint a gazdasági társaság tagjainak döntéshozó szeíye a
legftíbb szerv. íJgyanezen szakasz (4) bekezdése szerint egyszemélyes társaságnál a legfőbb
s2erv hatáskörét az alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja.

A Ptk. 3:21. § (3) bekezdése alapján'p jogi szernély első vezető tisztségviselőit a jogi személy
létesítő okiratában kell kijelö]ni. A jogi személy létrejöttét követően a vezető tisztségviselőket
a jogi személy tagai, tagság nélküli jogi személyek esetén a jogi személy alapítói váIasztják
meg, nevezik ki vagy hívják vissza. 'A vezető tisztségviselői megbizás a tisztségnek a kijelölt,
megválasztott vágy. kinevezett személy által történő elfogadásával jön létre.

A Ptk. 3:112. § (1) bekezdése kimondja, hogy a társaság ügyvezetését avezető tisztségviselő -
a társasággal kötött megállapodása szerint - megbizási jogviszonyban vagy munkaviszonyban
láthatja el.

A Kft. egyszemélyes gazdaságí társaság, ennek megfelelően a vezető tisztségviselő
kinevezéséről és visszahívásáról az egyedüli tag Pápa Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete - dönt.

Tájékoztatorn a Képviselőtestületet, hogy a I<ÓZSZOLG. Nonprofit Kft. taggyűlése 2021.
június 1-jétől Bordás Ferencet választotta ügyvezetőnek Mészáros Csaba helyett.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 20II.
évi CXXVIII. törvény 46, § (4) bekezdése érlelmében veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő-testületének, a fcívárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét
a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyúlés elnöke gyakorolja.

Összeállította: dr, Bán Zsőfiaköztisztviselő

Or. ÁldozbYamás

Pápa,2021,. május 11.

polgármester



Határozati javaslat

Pápa Város Önkonnányzata Képviselőtestületének a katasztrőfavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 201I. évi CXXWII. törvény 46. § (4) bekezdése
szerinti hatáskörében eljáró Pápa Város Önkormanyzatának Polgármestere a veszélyhelyzet
kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szőlő 2712021. (I.29.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhely zetben a köv etkező döntést hozza:

1. Pápa Yáros Önkormányzatának Polgármestere a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.
(8500 Pápa, Fő u. 5.) jelenlegi ügyvezetőjét, Rádi Róbert Attilát űgyvezetői tisztségéből
2021, május 31-i hatállyal visszahívj a, ezzel egyidejűleg köszönetet mond ügyvezetőként
végzett munkájáért.

Határidő: azonna7
Felelős: dr. Áldozó Tamás polgármester

2. Pápa Város Önkormányza!ának Polgármestere a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.
(8500 Pápa, Fő u. 5.) ügyveleójének 202I. június 1-jei hatállyal határozatlan időre
Mészáros Csabát választja meg.

A Polgármester az ügyveze\ő iizemélyi alapbérét 756.400,- Ft-ban áIlapitja meg. A
Polgánnester rendelkezik a _munkaszerződés megkötéséről, továbbá a szükséges
j o gnyil atko zatok, intézkedések megtételéről.

Határidő: azonna7
Felelős: dr. Áldozó Tamás polgármester

dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető

3. A Polgánnester utasítja a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. igyvezetőjét, hogy a
határozatban foglaltak figyelembe vételével az alapitő okirat módosításával, a változás
cégbírósági nyilvántarlásban történő átvezetésével kapcsolatban szükséges intézkedéseket
tegye meg.

Határidő: azonna7
Felelős: Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. ügyvezetője
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