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Tárgy: Javaslat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
ügyvezetési feladatainak ellátásával 
kapcsolatban szükséges intézkedések 
megtételére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság, melynek egyedüli tagja a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, mely alapítóként a közgyűlés jogait 
gyakorolja. 

A társaság alapító okiratának V. fejezet 1.pontja rögzíti az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó 
ügyeket. A q) alpont értelmében ide tartozik a társaság vezérigazgatójának pályázat útján történő 
megválasztása, visszahívása, díjazásának megválasztása, valamint a társaság vezérigazgatója feletti 
munkáltatói jogkör gyakorlása is. 

Az alapító okirat nem rendelkezik azonban a vezérigazgató megválasztásának időtartamáról. Emiatt a 
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 24.§ (1) bekezdésében foglaltak irányadók, 
miszerint: 

24. § (1) Ha a társasági szerződés másként nem rendelkezik, a vezető tisztségviselőket határozott 
időre, de legfeljebb öt évre kell megválasztani, illetve a társasági szerződésben kiielölni. Ha a 
társasági szerződésben a vezető tisztségviselői megbízás időtartamáról a tagok (részvényesek) nem 
rendelkeznek, a vezető tisztségviselőt öt évre megválasztottnak kell tekinteni, kivéve, ha a gazdasági 
társaság ennél rövidebb időtartamra jött létre. 

Tekintettel arra, hogy a társaság Alapító Okiratában foglaltak szerint a jelenlegi vezérigazgató, Fecske 
Károly jogviszonyának tartama (2004.01.01. - 2010.06.30.) hamarosan lejár, meg kell tenni a 
szükséges intézkedéseket a vezérigazgatói tisztség jövőbeni ellátásának biztosítása érdekében. Ennek 
megfelelően pályázatot kell kiírni a vezérigazgatói álláshely betöltésére vonatkozóan. 

Jelen előterjesztést az illetékes bizottságok tárgyalják, a bizottság határozatát az elnök a 
képviselő-testület ülésén ismerteti. 

Határozati javaslat: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a következő testületi ülésre készítsen előterjesztést a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatói 
álláshelyének betöltésére vonatkozó részletes pályázati kiírás tárgyában. 
Határidő: 2010. május 20. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
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