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Tisztelt Képviselő Testület! 

Mikepércs Község Önkormányzata 2009. év decemberében alapította meg a 
Mikepércsi Településüzemeltetési és Településfejlesztési Kft.-t, mint egyszemélyes 
korlátolt felelősségű társaságot, mely 2017. júliusától nonprofit gazdasági 
társaságként működik. (a továbbiakban: MTT Kft.) 
 
Mező László az Mtt. Kft. ügyvezetője 2020. március 31-ei hatállyal lemondott 
ügyvezetői tisztségéről. A lemondás indoka, hogy az ügyvezető új típusú 
munkafeladatot kapott, melynek megvalósítása nem teszi lehetővé az ügyvezetői 
feladatok ellátását. Az ügyvezető lemondása okán a Képviselő-testületnek új 
ügyvezető megválasztásáról kell rendelkeznie. 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:196.§ (1) bekezdése 
értelmében a társaság ügyvezetését egy vagy több ügyvezető látja el. 
 
Az ügyvezető személyére a vezető tisztségviselőre vonatkozó összeférhetetlenségi 
szabályok vonatkoznak: 

• Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

• Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt 
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez 
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 

• Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. 
Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya 
alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető 
tisztségviselője nem lehet. 

  
Új ügyvezető igazgatónak javaslom Papp Attila Istvánt megválasztani, aki kellő 
gyakorlattal és tapasztalattal rendelkezik az ügyvezetői feladatok jövőbeni ellátására. 
Az ügyvezető jelölt önéletrajza az előterjesztés mellékletét képezi.  
 
Javaslom, hogy az új ügyvezető feladatát ingyenes megbízási jogviszony keretében 
lássa el mindaddig, amíg a társaság bevételei nem biztosítanak megfelelő fedezetet az 
ügyvezető díjazásához. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és hozza meg 
a szükséges döntéseket a határozati javaslatnak megfelelően. 
 
Mikepércs, 2020. március 27. 
 
         Tímár Zoltán s.k. 
             polgármester 
 
 
 
 
 
 
 



…../2020. (……..) SZÁMÚ  KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT  
JAVASLAT 

 
I. Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

Mikepércsi Településüzemeltetési és Településfejlesztési Kft. ügyvezetői 
feladatainak ellátására  2020. április 1. napjától  határozatlan időtartamra - 
ingyenes megbízási jogviszony keretében -  Papp Attila István 4026 Debrecen, 
Péterfia u. 47/3. szám alatti lakost vezető tisztségviselőnek megbízza. 

 
II. Az ügyvezető cégjegyzési és képviseleti joga önálló azzal, hogy a bankszámla 

feletti rendelkezéshez az ügyvezetőnek, valamint Tímár Zoltán 
polgármesternek az együttes rendelkezési joga szükséges. 
 

III. A képviselő-testület felkéri a korábbi ügyvezetőt Mező Lászlót, hogy az MTT 
Kft. által bonyolított folyamatban levő pályázatok teljes körű dokumentációját,  
a Kft. iratait, eszközeit átadás-átvételi eljárás keretében 2020. március 31. 
napjáig Papp Attila István részére adja át. Intézkedjen a Kft. bankszámlája 
feletti rendelkezési jogának megszüntetése érdekében.  
 

IV. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
szerződés vonatkozó jogszabályoknak, az alapító okiratnak és jelen határozat 
rendelkezéseinek figyelembevételével történő elkészítéséről. Továbbá 
felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a 
cégbejegyzési eljárás lefolytatására. 
 

 
 

 
         Határidő: azonnal 
         Felelős: Tímár Zoltán polgármester 
                            Mező László ügyvezető 
                            Papp Attila István leendő ügyvezető 

 
 

  

 

 

 

 

 

 


