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GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2017. szeptember 21-én tartandó ülésére 

Tárgy: a.)Javaslat Vilhelm Ferenc Gödöllői Piac Kft. ügyvezető igazgató munkaviszonyának 
megszüntetésére 

b.) Javaslat a Gödöllői Piac Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztására 
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester 
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Tisztelt Képviselő - testület! 

a.) Vilhelm Ferenc 2000. október 1. napjától tölti be a Gödöllői Piac Kft. ügyvezető 

igazgatói pozícióját. Az eltelt időszak alatt az igazgató úr munkáját lelkiismeretesen, a 

vásárlók és eladók igényei szerint látta el. A város érdekében végzett szolgálatkész 

tevékenységéért köszönetemet fejezem ki mindannyiunk nevében. 

Az ügyvezető igazgató úr kérte munkaviszonyának közös megegyezéssel történő 

megszüntetését 2017. szeptember 3 0. napjával. Kérem ezért a tisztelt Képviselő

testületet, hogy a határozatlan idejű munkaviszonyát a 1. határozati javaslat 

mellékleteként szíveskedjenek megszüntetni. (A munkaszerződés megszüntetés 

tervezete az előterjesztés 1. sz. melléklete.) 

b.) Gödöllő Város Képviselő-testülete a 156/2017. (VII. 18.) sz. önkormányzati 

határozatával elrendelte a Gödöllői Piac Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyének 

pályázati kiírását. A pályázati felhívást közzétételre került a Russmedia Digital Kft. 

által működtetett cvonline.hu jobnetwork internetes felületen, valamint a város 

honlapján. A benyújtási határidőn belül 12 jelentkezés érkezett be. Ezek közül öt 

személy nyújtott be tartalmában értékelhető dokumentációt, akik személyes 

bemutatkozásra kaptak lehetőséget. A Képviselő-testület tagjai közül Pelyhe József 

alpolgármester elnökletével dr. Lantai Csaba alpolgármestert, dr. Győrfi Beáta, Halász 

Levente és Kovács Barnabás képviselőket kértem fel a pályázók meghallgatására. 

A behívott jelentkezők személyes meghallgatását követően a felkért személyek 

egyhangúan Fekete Zoltán pályázót támogatták. 

A véleményezők javaslatát figyelembe véve, kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy 

a Gödöllői Piac Kft. ügyvezető igazgatójának Fekete Zoltánt válassza meg és 

munkaszerződését a II. határozati javaslat mellékleteként hagyja jóvá. (A 

munkaszerződés tervezete az előterjesztés 2. sz. melléklete) 

Gödöllő, 2017. szeptember 14. 
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I. HATÁROZATIJAVASLAT 

1. Gödöllő Város Képviselő-testülete Vilhelm Ferencnek, a Gödöllői Piac Üzemeltető és 

Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének határozatlan idejű munkaviszonyát, a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 34. §. (1) bek. a) pontja szerint, közös 

megegyezéssel, 2017. szeptember 3 0. napjával megszünteti. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Gémesi György polgármestert a munkaviszony 

megszüntetéséről szóló szerződés aláírására. 

Határidő: 2017. szeptember 30. 

Felelős: Dr. Gémesi György polgármester 

II. HATÁROZATIJAVASLAT 

1. Gödöllő Város Képviselő-testülete, mint a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató 

Kft. alapítója Fekete Zoltánt 2017. október 1. napjától határozatlan időre ügyvezetőnek 

választja meg. Munkabérét bruttó 450.000,- Ft/hó összegben állapítja meg. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Gémesi György polgármestert a 

munkaszerződés aláírására. 

Határidő: 2017. október 1. a munkaszerződés aláírására 

a cégbíróságra történő benyújtásra 30 nap 

Felelős: Dr. Gémesi György polgármester 
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MUNKA VISZONY MEGSZÜNTETÉSE 
közös megegyezéssel 

mely létrejött egyrészről Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 
7., képviselője: Dr. Gémesi György polgármester), mint a Gödöllői Piac Kft. Alapítója, 
a továbbiakban Munkáltató, másrészről 
Vilhelm Ferenc ( 2120 Dunakeszi, Zrínyi u. 14. sz. alatti lakos, születési helye: Vállaj, 
ideje: 1953. augusztus 22. an.: Szatmári Mária, adóazonosító száma: 8316441322, TAJ 
száma: 018080 854) a továbbiakban Ügyvezető és a továbbiakban együttesen a felek 
között az alulírott napon az alábbi feltételek szerint: 

1. Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vilhelm Ferenc 
munkavállaló határozatlan időre szóló - ügyvezetői tisztség betöltésére létesített 
munkaviszonyát - a ..... ./2017. (IX.21. )sz. önkormányzati határozatával 201 7. 
szeptember 30. napjával, közös megegyezéssel megszüntette. 

2. Tekintettel arra, hogy a munkaviszony megszüntetésére a munka törvénykönyvéről 
szóló jelenleg hatályos 2012. évi I. törvény 64. §. (1) bekezdés a) pontja alapján 
közös megegyezéssel került sor, ezért a munk~ltatót nem terheli indokolási 
kötelezettség. 

3. A felek kijelentik, hogy a jelen okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a 
hatályos Munka Törvénykönyve és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
tv. vezető tisztségviselőkre, ügyvezetőlae vonatkozó szabályai irányadók. 

Gödöllő, 2017. szeptember „ „. 

Munkáltató részéről: 
Dr. Gémesi György 
polgármester 

Vilhelm Ferenc 
munkavállaló 
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2. sz. melléklet 

MUNKASZERZŐDÉS 

vezető tisztségviselői feladat ellátására 

mely létrejött egyrészről Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7., 
képviselője: Dr. Gémesi György polgármester), mint a Gödöllői Piac Kft. alapítója, a 
továbbiakban Munkáltató, másrészről 
Fekete Zoltán ( 5534 Okány, Kossuth L. u. 37/A. sz. alatti lakos, születési helye, ideje: Gyula, 
1963. 05. 27. an.: Balogh Anna, adóazonosító száma: 8352092731, TAJ száma: 024977676) a 
továbbiakban Ügyvezető és a továbbiakban együttesen a felek között az alulírott napon az 
alábbi feltételek szerint: 

1. Munkáltató részéről Gödöllő Város Képviselő-testülete, mint a Gödöllői Piac Kft. 
(székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság út 3 ., önálló jogi személy, cégjegyzék száma: a 
Pest megyei Bíróság mint Cégbíróságnál Cg. 13-09-082992, statisztikai számjele: 
11892508-7020-113-13, adószáma: 11822508-2-13) alapítójának képviselője 

határozatlan időtartamra a korlátolt felelősségű társaság vezető tisztségviselői 
feladatának ellátására, egyedüli ügyvezető igazgatóként, ...... ./201 7. (IX. 21.) 
önkormányzati határozatával Fekete Zoltánt választotta meg. Fekete Zoltán a tisztséget 
elfogadta. 

2. Ügyvezető a Gödöllői Piac Kft.-nél vezető tisztségviselői feladatát munkaviszony 
keretében látja el. 

3. Az ügyvezető jogkörére, feladataira, felelősségére a mindenkori hatályos munkajogi, 
gazdasági társasági jogszabályok vonatkoznak. Az egyedüli tag jogosult az 
ügyvezetőnek utasítást adni, amelyet az ügyvezető köteles végrehajtani. A vezető 
tisztségviselő hatásköre nem vonható el. 

4. Ügyvezető az általa vezetett gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő 
személyektől elvárható gondossággal, és ha a törvény kivételt nem tesz, a gazdasági 
társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Ügyvezető köteles betartani 
a tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírásokat, ide értve az általa vezetett társaság 
alapítójának rendeleteit is, valamint az alapító határozataiban, továbbá az alapítóval 
kötendő szerződésekben foglaltakat. 

5. A törvényes képviseletet az ügyvezető látja el. Az ügyvezető képviseleti jogát önállóan 
gyakorolja. Ügyvezető köteles a Kft. jogszabályban előírt adatait a nyilvántartó bíróság 
felé bejelenteni. 

6. Ügyvezető köteles a gazdasági társaság üzleti titkait megőrizni. A társaság ügyeiről 
köteles felvilágosítást adni a gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezések keretei 
között. 

7. A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. munkavállalóival szemben a 
munkáltatói jogokat az Ügyvezető gyakorolja. 
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8. Munkáltató az Ügyvezető munkabérét bruttó 450.000 Ft/hó összegben állapítja meg. 

9. Ügyvezető jogosult az általa vezetett gazdasági társaság ügyeinek intézéséhez a saját 
tulajdonú személygépkocsijának használatára és ezzel kapcsolatosan költségtérítés 
igénybevételére a mindenkori idevonatkozó, hatályos jogszabályok szerint. 

10. Ügyvezető munkaidejét és szabadságát jogosult maga beosztani. 

11. Munkáltató az Ügyvezetőt prémiumban részesítheti, gazdasági év viszonylatában 
előírt teljesítménykövetelmények utólagos értékelése alapján. Munkáltató az 
Ügyvezetőt kiemelkedő teljesítménye elismerésekén jutalomban részesítheti. 
Munkáltató egyoldalú nyilatkozattal dönt az Ügyvezető béremeléséről. 

12. Ügyvezető kijelenti, hogy vele szemben nem állnak fenn a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
3 :22. § (1)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerinti kizáró okok. 

13. Ügyvezető kijelenti, hogy megbízatásának időtartama· alatt a Ptk. 3:115. § (1)-(2) 
bekezdés szerinti összeférhetetlenségi előírásokat betartja azzal, hogy az 
összeférhetetlenségi szabályok megsértésével okozott károkért a polgári jog általános 
szabályai szerinti felelősség terheli. 

14. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény vezető tisztségviselőlae, valamint a Munka Törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

15. Felek jelen szerződést, mint közös akaratukkal egyezőt írták alá, Munkáltató 
képviselőjét Gödöllő Város Képviselő-testületének ....... ./2017. (IX. 21.) sz. 
önkormányzati határozata jogosította fel a munkaszerződés megkötésére. 

Gödöllő, 2017. szeptember „ „. 

Munkáltató részéről: 
Dr. Gémesi György 

polgármester 

Fekete Zoltán 
Ügyvezető igazgató 


