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ELŐTERJESZTÉS 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2012. április 24-i ülésére 

 
Tárgy: Új önkormányzati Kft. alapítása 

 
A képviselő-testület 53/2012. (II.28.) Kt. határozata alapján elkészült az új 100 %-os 
tulajdonú önkormányzati nonprofit Kft. alapító okirat tervezete és a Kft. 2012-2013. évi 
feladat és üzleti terve.  
 
A dokumentáció az előterjesztés mellékletét képezi. 
Az átadásra kerülő feladatok az önkormányzat 2012. évi költségvetés kiadási előirányzatában 
67.066.514,- Ft összegben szerepelnek. 
A tervek szerint ebből az összegből az önkormányzat a feladatok átadásáig  35.843.931,-Ft-ot 
fog felhasználni, így a fennmaradó összeg: 31.222.583,-Ft a feladatellátás a Kft. részéről az 
átadástól számítva 29.222.584,- Ft összegbe fog kerülni. 
 
A kft. beindításához, a törzstőke biztosításához, illetve a szükséges beruházásokhoz 
előreláthatólag 5.200.256,- Ft egyszeri támogatás szükséges. 
A Kft. részére előreláthatólag 2012. évben összesen: 34.422.840,- Ft működési támogatás 
szükséges. 
 
A tervezett 2012. évi bevételek a feladatellátáshoz kapcsolódóan 5.605,000,- Ft, melyből 
várhatóan 4.805.000,- Ft realizálódik. 
 
 A Kft. alapítása és a feladatellátás érdekében a képviselő-testületnek az alábbi döntéseket kell 
meghozni. 
 

I. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete az új 100%-os tulajdonú 
Medgyesegyházi Közművelődési,  Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Kft.-t alapítása 
érdekében az alábbiakról dönt. 
 
I. 
Mint alapító a Medgyesegyházi Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Kft. első 
ügyvezetőjének 

………………………………………….…. 
 
…………………………….. szám alatti lakost jelöli ki határozatlan időre 2012. május 1. 
napjától az ügyvezetésre kiírt pályázat elbírálásáig. 



  
Az ügyvezetői feladatok ellátásáért megbízási díját bruttó 
……………………………………Ft/hó összegben állapítja meg. 
 
II. 
Mint alapító a Medgyesegyházi Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak az alábbi személyeket választja meg:  
Elnök:  
 …………………………… Medgyesegyháza, …………………………………….. 
Tagok:  
 …………………………… Medgyesegyháza, …………………………………….. 

…………………………… Medgyesegyháza, …………………………………….. 
 
A Felügyelő Bizottsági tagok megbízatása határozott időre szól 2012. május 1. napjától 2014. 
december 31. napjáig tart.  
 
III. 
Mint alapító a Medgyesegyházi Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Kft. 
könyvvizsgálójának  

……………………………………….. 
címe: …………………………….. 
lakost választja meg 2012. május 1. napjától 2016. május 31. napjáig. 
Felelős: Ruck Márton polgármester, 
 Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
 Holecz Andrásné humánpolitikai ügyintéző 
Határidő: azonnal. 
 
 

II. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a határozat mellékletét képező 
tartalommal - elfogadja az új 100%-os tulajdonú Medgyesegyházi Közművelődési,  
Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Kft.-t alapító okiratát. 2012. május 1. napjától ütemezett 
feladatellátással a nonprofit Kft. keretében kívánja ellátni a városi uszoda és sportcsarnok, a 
Schéner ház működtetését, a városi újság szerkesztését és kiadását, a PR tevékenységet, a 
rendezvények, pályázatok lebonyolítását, a közművelődési, könyvtár és közétkeztetési 
önkormányzati feladatok ellátását a hatékonyabb, gazdaságosabb formában történő ellátás, 
működtetés érdekében. 
Felhatalmazza a polgármestert a gazdasági társaság alapításával kapcsolatos intézkedések 
megtételére, megállapodások, okiratok aláírására  
Felelős: Ruck Márton polgármester 
  ……………….. ügyvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 



 
III. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Medgyesegyházi 
Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére működésének biztosítására 
önkormányzati támogatásként 

Május hónapban  6.057,-E Ft-ot, 
a törzstőke biztosításával egyidejűleg (2012. május 1.) 
Június hónapban   1.300,- E Ft.-ot, 
Július hónapban   2.100,- E Ft.-ot, 
Augusztus hónapban  2.000,- E Ft.-ot, 
Szeptember hónapban 5.900,- E Ft-ot, 
Október hónapban  5.600,- E Ft-ot, 
November hónapban  5.600,- E Ft-ot, 
December hónapban 5.866,- E Ft-ot, összesen 34.423,- Ft-ot biztosít a 2012. évi 
költségvetésből a feladatellátással érintett előirányzatok terhére. 

Felhatalmazza a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére, a feladat-ellátási és 
ámogatási szerződés aláírására.  
Felelős: Ruck Márton polgármester, 
 Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
 Szabó Istvánné pénzügyi csoportvezető 
 ……….. ügyvezető 
Határidő: értelemszerűen. 
 

IV. HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki a 
Medgyesegyházi Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői 
feladatainak ellátására a határozat mellékletében foglalt tartalommal. 
Felelős: Ruck Márton polgármester, 
  Holecz Andrásné humánpolitikai ügyintéző 
Határidő: azonnal. 
 

Melléklet a .. /2012. (IV.24.) Kt. határozathoz 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a  
 

Medgyesegyházi Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Kft. 
 
ügyvezetői feladatainak ellátására. 
 



Pályázati feltételek: 
 - felsőfokú iskolai végzettség, 
 - magyar állampolgárság, 
 - büntetlen előélet. 
Előnyben részesül az a pályázó, aki 
 - közgazdaságtudományi  végzettséggel, 
 - gazdasági társaságnál szerzett vezetői gyakorlattal, 

- EU-s projekt tervezési és finanszírozási gyakorlattal rendelkezik. 
Pályázathoz csatolni kell: 
 - szakmai életrajz, 
 - a kft. vezetésére, és működésére vonatkozó elképzeléseket, 
 - az iskolai végzettséget igazoló okmány másolatát, 
 - erkölcsi bizonyítványt. 
 
Az ügyvezetői feladatok ellátása  határozatlan idejű munkaviszony keretében történik. 
Munkabér,  illetve egyéb juttatás megegyezés szerint. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 24. 
A pályázat elbírálására a képviselő-testület 2012. május 29-i ülésén kerül sor. 
A munkakör betölthető 2012. június 1. napjától. 
A pályázatokat Ruck Márton polgármester címére kérjük benyújtani (5666 Medgyesegyháza, 
Kossuth tér 1.) 
A pályázat iránt érdeklődők a Kft. alapításával, működésével, feladatellátásával kapcsolatos 
tájékoztató dokumentációt átvehetik a Polgármesteri Hivatalban és tájékoztatást kérhetnek 
Ruck Márton polgármestertől. 
 

V. HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati feladatellátás 
önkormányzati gazdasági társaság keretében történő ellátására tekintettel: 
Az önkormányzat engedélyezett létszámát 2012. április 30. napjával 0,3 fő (Schéner Ház 
üzemeltetés) 
2012. június 30. napjával 3 fő (uszoda alkalmazottai) státusszal csökkenti. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett munkavállalókat tájékoztassa az 1992. évi 
XXII. tv. 85/A-85/B-85/C . § szerinti munkáltató személyében bekövetkező jogutódlásról. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladatátadással érintett megbízási, valamint 
vállalkozási és egyéb szerződéseket közös megegyezéssel szüntessék meg, figyelemmel a 
feladatellátás időpontjára. 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
    ……………… ügyvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
Medgyesegyháza, 2012. április 17. 
 
        Ruck Márton 
        polgármester 
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