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Tisztelt Képviselő-testület!

Önök a 276/2008. (XI. 20.) sz. önkormányzati határozattal döntöttek a Gödöllői
Hulladékgazdálkodási Kft. megalapításáról. A 278/2008. (XI. 20.) sz. önkormányzati
határozattal került sor Köles Krisztián megválasztására az új alapítású gazdasági társaság
ügyvezető igazgatói tisztségére. A határozat kimondta a jogviszony időtartamát és
meghatározta a vezető tisztségviselő személyi alapbérét. E határozat írta elő, hogy az
ügyvezető igazgató munkaszerződését a képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére elő
kell terjeszteni.

Mellékelem a munkaszerződés szövegének tervezetét az előterjesztéshez.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy alapító jogkörében eljárva hozza meg döntését a
munkaszerződés szövegének jóváhagyásáról.

H a t á r o z a t i     j a v a s l a t

A képviselő-testület, mint a Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. alapítójának képviselője,
munkáltatói jogkörében eljárva e határozat mellékleteként jóváhagyja a társaság ügyvezető
igazgatójával kötendő munkaszerződés szövegét.

Határidő: a szerződés megkötésére a társaság cégbejegyzésétől számított öt munkanap
Felelős:   Dr. Gémesi György polgármester

G ö d ö l l ő, 2008. december „  4    ”.

Dr. Gémesi György
Polgármester
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MUNKASZERZŐDÉS

vezető tisztségviselői feladat ellátására

mely létrejött egyrészről Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.,
képviselője: Dr. Gémesi György polgármester), mint a Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft.
alapítója, a továbbiakban Munkáltató, másrészről
Köles Krisztián (                                                         lakos, születési helye:
                            ideje:                                    , an.: ,
adóazonosító száma:                                           , taj száma: ) a továbbiakban
Ügyvezető és a továbbiakban együttesen a felek között az alulírott napon az alábbi feltételek
szerint:

l. Munkáltató részéről Gödöllő Város Képviselő-testülete, mint a Gödöllői
Hulladékgazdálkodási Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69/D., önálló jogi
személy, cégjegyzék száma:           , statisztikai számjele:                     , adószáma:         )
alapítójának képviselője 2008. november 20-tól számított öt évre a korlátolt felelősségű
társaság vezető tisztségviselői feladatának ellátására, egyedüli ügyvezető igazgatóként,
278/2008. (XI. 20.) sz. önkormányzati határozatával Köles Krisztiánt választotta meg. Köles
Krisztián a tisztséget elfogadta.

2. Ügyvezető a Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft.-nél vezető tisztségviselői feladatát
munkaviszony keretében látja el 2008. november 20-tól öt évig. A tisztségre szóló megbízatás
újraválasztás esetén meghosszabbítható.

3. Ügyvezető önállóan látja el vezető tisztségviselői feladatát, hatáskörét az alapító
képviseletében eljáró képviselő-testület nem vonhatja el (1992. évi XXXVIII. tv. 95/A. §. (6)
bek.), ez alól kivéve a közfeladat, közszolgáltatás – melyért az alapító felelős – ellátásáról
való gondoskodás követelményének körébe tartozó kérdéseket. Ebben a körben az Ügyvezető
hatáskörét a Munkáltató, mint alapító elvonhatja, korlátozhatja (1992. évi XXXVIII. tv. 95/A.
§. (7) bek.), az Ügyvezető pedig mentesül a 2006. évi IV. tv. szerinti felelőssége alól.

4.  Ügyvezető feladatait  az  alapító  képviselő-testülete  által           sz.  önk.  határozattal
elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat részletesen tartalmazza. 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 tevékenységére
vonatkozó jogszabályi előírásokat, ide értve az általa vezetett társaság alapítójának rendeleteit
is, valamint az alapító határozataiban foglaltakat.

5. Ügyvezető a társaságot önállóan képviseli.

6. Ügyvezető a társasági szerződés módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak,
tényeknek és adatoknak, ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a
cégbírósági bejelentéséért megbízásának időtartama alatt a 2006. évi IV. tv. 26. § (1) és (2)
bekezdéseiben foglaltak szerint felelős.
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7. Ügyvezető köteles a gazdasági társaság üzleti titkait megőrizni. A társaság ügyeiről köteles
felvilágosítást adni a gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezések keretei közt.

8. A Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat
Ügyvezető gyakorolja.

9. Munkáltató az Ügyvezető munkabérét 380.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

10. 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, külön szerződés
keretei közt.

11. Ügyvezetőt úgy, mint az általa vezetett gazdasági társaság munkavállalóit illetheti meg
étkezési költségtérítés. Az étkezési költségtérítés összege a jelen munkaszerződés időtartama
alatt azonos a társaság munkavállalóit megillető költségtérítés összegével.

12. Ügyvezető munkaidejét és szabadságát jogosult maga beosztani.

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

14. Ügyvezető kijelenti, hogy vele szemben nem állnak fenn a 2006. évi IV. tv. 23. § (1)-(3)
bekezdéseiben foglaltak szerinti kizáró okok.

15. Ügyvezető kijelenti, hogy megbízatásának időtartama alatt a 2006. évi IV. tv. 25. § (1)-(4)
bekezdés szerinti összeférhetetlenségi előírásokat betartja azzal, hogy az összeférhetetlenségi
szabályok megsértésével okozott károkért a polgári jog általános szabályai, valamint a 2006.
évi IV. tv. 25. § (5) bekezdés szerinti felelősség terheli.

16. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006.
évi IV. tv. vezető tisztségviselőkre, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló mód. 1992.
évi XXII. törvénynek a vezetőkre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Felek a jelen szerződést, mint közös akaratukkal egyezőt írták alá, Munkáltató képviselőjét
Gödöllő Város Képviselő-testületének              /2008.            sz. határozata jogosította fel a
munkaszerződés megkötésére.

Gödöllő, 2008. december „         ”.

_________________________ __________________________
Munkáltató részéről: Ügyvezető:
Dr. Gémesi György Köles Krisztián
    Polgármester

Az előterjesztés szövege hiteles: Lukács Adrienn
Szervezési vezető –tanácsos


