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Tisztelt Közgyűlés!

A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2013. (I.24.) határozatával
megválasztásra került Bódor Edit a Társaság ügyvezetőjének 5 év határozott időtartamra, 2013. február
1. napjától 2018. január 31. napjáig.

Bódor Edit ügyvezető alapbérét 2017. január 1. napjától a 29/2017. (II.16.) határozat bruttó 750.000
Ft/hó összegben határozta meg.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:114. §-a főszabályként
kimondja, hogy vezető tisztségviselői megbízatás öt évre szól.
A Társaság jelenlegi ügyvezetőjének megbízatása 2018. január 31-án lejár, ezért szükséges dönteni az
ügyvezetői tisztségről.

Fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Társaság ügyvezetőjévé válassza meg
Bódor Editet 2018. február 1-től 2023. január 31-ig tartó 5 éves időtartamra. Javaslom, hogy a
Társaság ügyvezetőjének alapbérét 2018. február 1-től bruttó 800.000 Ft/hó összegben állapítsa meg.

Az Ügyvezető megbízatása időtartamának megváltozása miatt szükségessé vált a Társaság Alapító
Okiratának módosítása is. A Társaság Alapító Okirat módosítását a jogi képviselő elkészítette, mely a
határozati javaslat mellékletét képezi.
Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 27. § (3) bekezdése szerint az ügyvéd csak olyan okiratot
láthat el ellenjegyzéssel, amely a saját vagy az irodája közreműködésével jött létre. A
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 32. § (4)
bekezdése alapján a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban a jogi képviselet kötelező.
A Ptk. 3: 27. § (1) bekezdése kimondja, hogy a felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók
döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a
döntéshozó szerv ülésén ismertetni.
A Társaság Felügyelő Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta, az erről készült jegyzőkönyv az
előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére
a 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) és (4) bekezdése, a 3:112. §. (1) bekezdése, a 3:196. §. (1) bekezdése,
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (7) bekezdése, a 107. §-a, valamint a 24/2013. (V.30.)
önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján
1./ megválasztja a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 09 09
016813 székely: 4026 Debrecen, Hunyadi utca 1-3. képviselő: Bódor Edit a továbbiakban: Társaság)
ügyvezetőjének Bódor Editet 2018. február 1. napjától 2023. január 31. napjáig terjedő határozott
időtartamra, azzal, hogy alapbérét bruttó 800.000 Ft/hó összegben állapítja meg. Az ügyvezető feladatait
munkaviszony keretében látja el.

2./ Az 1./ pontban foglalt döntésre figyelemmel elfogadja a Társaság Alapító Okiratának módosítását a
melléklet szerint.
3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ pont szerinti munkaszerződést készítse elő,
valamint az 1-2./ pontokban foglaltakról a Társaság ügyvezetőjét értesítse.

Határidő:

azonnal

Felelős:

Gazdálkodási Főosztály vezetője

4./ Felhatalmazza a Polgármestert az 1./ pont szerinti munkaszerződés és a 2./ pont szerinti Alapító
Okirat módosítás aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a Polgármester

5./ Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a 2./ pont szerinti Alapító Okirat módosítást nyújtsa be a
Cégbíróságához.

Határidő:

2018. február 28.

Felelős:

a Társaság ügyvezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2017. november 28.

Dr. Papp László
polgármester

