ELŐTERJESZTÉS
az Újhelyi Gazdálkodási Kft. ügyvezetésére
Tisztelt Polgármester Úr!

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonosa az Újhelyi Gazdálkodási Kftnek. (továbbiakban: Kft.).
Sátoraljaújhely Város Polgármestere az Újhelyi Gazdálkodási Kft. ügyvezetőjének
megválasztásáról szóló 10/2020. (IV.7.) határozatával a Kft. ügyvezetőjének Sztarincsák Fannit
választotta 2020. április 8. napjától 5 évi időtartamra.
Sztarincsák Fanni jelenlegi ügyvezető 2021. március 19. napján kelt levelében kérte az
ügyvezetői megbízásáról való lemondásának elfogadását a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:25. § (1) bekezdés d) pontja alapján.
Ugyenezen jogszabályhely (4) bekezdése alapján „Ha a jogi személy működőképessége ezt
megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek
hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.”
A lemondás hatályosulása a fentiek alapján legkésőbb 2021. május 19. napja. A lemondás
elfogadásával egyidejűleg szükséges az új ügyvezető kinevezéséről is dönteni.
A Ptk. 3:109.§ (4) bekezdés alapján az egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az
alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja. Jelen esetben Sátoraljaújhely Város Önkormányzata.
Tekintettel Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Sátoraljaújhely
Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2004.
(III.22.) számú rendeletének 20.§-ban foglaltakra a kizárólag Sátoraljaújhely Város
Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági, közhasznú társaságban a tulajdonosi jogokat a
Képviselő-testület gyakorolja.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel bevezetett különleges jogrend miatt a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
sarkalatosnak minősülő 46.§ (4) szerint: „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat
képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester,
illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat
állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
A Ptk. 3:114. §-a alapján a vezető tisztségviselői megbízatása öt évre - ha a társaság ennél
rövidebb időtartamra jött létre, erre az időtartamra - szól.

Tekintettel arra, hogy az ügyvezetői kinevezésről dönteni szükséges dr. Fényes Szabolcsot a
Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal jogász végzettségű köztisztviselőjét javaslom az
ügyvezetői tisztség betöltésére. Dr. Fényes Szabolccsal folytatott előzetes egyeztetés alapján
vállalja a tisztség betöltését.
Kérem Tisztelt Polgármester Urat, hogy a határozati javaslat szerinti döntést hozza meg.

Sátoraljaújhely, 2021. május 18.

dr. Terdik Sándor sk.
jegyző

Határozati- javaslat:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
……/2021. (…...) határozata
az Újhelyi Gazdálkodási Kft. ügyvezetéséről
Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4)
bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot
hoztam:
1. Sztarincsák Fanni jelenlegi ügyvezető 2021. március 19. napján kelt lemondását
elfogadom, annak a mai nappal történő hatálybalépésével,
2. a Polgári Törvényről szóló 2013. évi V. törvény 3:114.§ -a alapján - 5 évi időtartamra 2021. május 20. napjától 2026. május 19. napjáig Sátoraljaújhely Város
Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában lévő Újhelyi Gazdálkodási Kft. (székhely:
3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5., adószám: 10747230-2-05, cégjegyzék szám: 0509-001945) ügyvezetőjévé dr. Fényes Szabolcsot (Sátoraljaújhely, 1989.07.27.; an.:
Botos Krisztina Veronika.; szem.ig.sz.: 183869 DE) megválasztom.
Felhívom az egyszemélyes gazdasági társaság törvényes képviselőjét, hogy a szükséges
intézkedéseket a cégbíróság felé tegye meg.

