


Z-91/2022 (IV.28.) számú határozat melléklete 

  

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

ÜGYVEZETŐI TISZTSÉG ELLÁTÁSÁRA 

 

 

amely létrejött egyrészről 

  

Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhely: 2013 Pomáz, Beniczky utca 35.; adószám: 12840793-2-13) kizárólagos tulajdonosa: 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító, Z-80/2021. számú alapítói 

döntése alapján, képviseletében eljár: Leidinger István Pomáz Város Önkormányzat 

polgármestere, 

  

mint Megbízó, (a továbbiakban: Megbízó), 

 

másrészről  

 

Potzta Béla 

(születési név: Potzta Béla, anyja neve: Mátra Julianna, születési hely, idő: Budapest, 1951. 

december 05. személyi igazolvány szám: 284456CE, személyi azonosító jel: 1 511205 0492, 

lakcím: 2013 Pomáz, Kurucz utca 5., adóazonosító jel: 8310180411 állampolgársága: magyar, 

bankszámlaszám: 11773425-05251397) 

 

mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott) (a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek 

vagy Felek) között alulírott napon és helyen, a következő feltételek mellett: 

 

  

I.A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

  

I.1. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megbízó alapítói határozata értelmében a társaság 

ügyvezetését egy ügyvezető önállóan látja el. A Megbízó (Alapító) a Z-80/2021. (IV.09.)  

számú önkormányzati határozatban úgy határozott, hogy 2021. április 09. napjától 2022. április 

08. napjáig terjedő időszakra a Megbízottat kijelölte a Megbízó kizárólagos tulajdonában álló, 

a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által Cg.13-09-091207. cégjegyzékszámon 

nyilvántartott Pomáz Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2013 

Pomáz, Beniczky utca 35.; adószáma: 12840793-2-13; névváltozást követően: Pomáz 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság) 

ügyvezetőjének. 

 

I.2. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Z-44/2022. (II.24.) önkormányzati 

határozatával (a továbbiakban: Öh.2.) úgy döntött, hogy Potzta Béla ügyvezető úrral, mint 

Megbízottal kötött megbízási szerződést módosította akként, hogy a megbízás 2021. április 08. 

napjától 2023. június 30. napjáig terjedő időszakra szól. 

 

I.3. A Pomázi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. ügyvezetője 2022. 

március 23. napján kelt, Pomáz Város Önkormányzat Polgármesterének címzett levelében arról 

tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy egészségügyi okok folytán az Öh.2. alapján megállapított 

időszakra az ügyvezetői feladatokat ellátni nem tudja, az ügyvezetést 2022. július 08. napjáig 

képes ellátni, vállalása alapján. 

 

I.4.A Megbízó a Megbízott egészségi állapota romlásának indokával benyújtott tájékoztatását, 



mint lemondást elfogadta, ekként az Öh.2. mellékletét képező megbízási szerződés 1. számú 

módosításának aláírása nem ment teljesedésbe Szerződő Felek által. 

 

A Megbízó a jelen szerződés I.1. pontjában foglaltakra tekintettel, a jelen megbízási szerződés 

szerinti tartalommal megbízza a Megbízottat a Társaság ügyvezetői feladatainak ellátásával, 

megbízási jogviszony keretében, határozott időre, 2022. április 08. napjától- 2022.július 08. 

napjáig. 

 

I.5. A Megbízott a megbízást a jelen megbízási szerződésben foglalt tartalommal elfogadja, és 

vállalja annak teljesítését. 

 

I.6. A Felek rögzítik, hogy a Megbízott 2022. április 08. napján tett nyilatkozatával az 

ügyvezetői megbízatást elfogadta. 

 

I.7.Az ügyvezetői megbízás keretében a Megbízott főbb feladatai az alábbiak: 

 

a.) Gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság alkalmazottai felett. 

 

b.) Ellátja a Társaság ügyeinek intézését. 

 

c.) Irányítja a Társaság munkáját a jogszabályok keretei között. 

 

d.) Megbízott önállóan jogosult a cégjegyzésre a hiteles cégaláírási nyilatkozatának 

megfelelően. 

 

e.) Önállóan képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, továbbá a bíróságok és 

más hatóságok előtt. 

 

f.) Gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről. 

 

g.) Vezeti a Határozatok könyvét. 

 

h.) Vezeti a tagjegyzéket. 

  

i.) A Megbízó kérésére a Társaság ügyeiről köteles felvilágosítást adni, a társaság üzleti 

könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. 

 

j.) Gondoskodik a birtokában és kezelésében lévő vagyon megőrzéséről és rendeltetésszerű 

használatáról. 

 

 

k.) Gondoskodik a felügyeleti szervek által elrendelt intézkedések megtételéről. 

 

l.) Gondoskodik a Társaság mérlegének, vagyonkimutatásának, nyereség-felosztási 

javaslatának elkészítéséről, 

 

m.) A költségvetési rendelet 27.§ (5) bekezdése alapján a Társaság üzleti terve 

megvalósításának állásáról negyedévente, írásban köteles tájékoztatni a polgármestert és a 

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságot. 

 

n.) köteles minden olyan feladatot ellátni, amelyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerint az ügyvezető hatáskörébe tartozik. 



 

II. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, MEGBÍZÁSI DÍJ, ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK: 

 

II.1. Jelen megbízási szerződést a Felek határozott időre 2021. április 09. napjától 2022. július 

08. napjáig terjedő időre kötik, amelynek elteltével a jelen megbízási szerződés megszűnik. 

 

II.2. A Megbízottat az ügyvezetői feladatok ellátásért havi bruttó 750.000-Ft összegű megbízási 

díj illeti meg. 

 

II.3. A Megbízottat az Szja. tv. 70. §-a alapján béren kívüli juttatásnak nem minősülő 

jutattásként mobiltelefon, laptop, valamint személygépkocsi költségtérítésre jogosult. 

 

II.4.A Megbízó a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: 

Szja. tv.) figyelembevételével megállapított nettó megbízási díjat a tárgyhót követő hónap 

ötödik napjáig köteles átutalni a Megbízott   11773425-05251397 számon vezetett 

bankszámlájára.  

 

III.MEGBÍZOTT NYIILATKOZATAI 

 

 

III.1. A Megbízott a Ptk. 3:22. § (1) és (4)-(6) bekezdéseiben, valamint 3: 115.§ -ában foglalt 

rendelkezések alapján kijelentette, hogy összeférhetetlenségi ok vele szemben nem áll fenn, 

továbbá nyilatkozatot tett arra vonatkozóan is, hogy nem áll eltiltás hatálya alatt. 

 

III.2. A Megbízott kijelenti továbbá, hogy vezető tisztségviselője és tulajdonosa a PAGDI 

Építőipari Szolgáltató Kft.-nek (adószám: 12344211-2-41; székhely: 1044 Budapest, Kisfaludy 

utca 13.). Amennyiben a Megbízottat más gazdasági társaság vezető tisztségviselőjévé 

választják, illetve nevezik ki, a Megbízott erről az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon 

belül írásban tájékoztatni köteles a Megbízót.  

Amennyiben a Megbízott a jelen pontban meghatározott értesítési kötelezettségének nem tesz 

eleget, úgy a Ptk. általános szabályai szerint felel az értesítés elmulasztásából eredő károkért. 

 

 

IV. FELEK KÖTELEZETTSÉGEI, ADATVÉDELEM, TITOKTARÁS, 

FELELŐSSÉG 

 

IV.1. A Megbízott köteles a Megbízó által, a jelen Szerződés I.7. pontjában rábízott feladatok 

ellátására. 

 

IV.2. A Felek rögzítik, hogy a társaság egyszemélyes gazdasági társaság, amelynek egyedüli 

tagja Pomáz Város Önkormányzata. Az egyedüli tag jogait az Önkormányzat Képviselő-testület 

gyakorolja. A Ptk. 3:112. §-a alapján az egyedüli tag az ügyvezetésnek utasítást adhat, amelyet 

a vezető tisztségviselő köteles végrehajtani.  

 

IV.3. A Megbízottnak joga van megtagadni a Megbízó utasítását, ha annak végrehajtása 

jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások 

személyét vagy vagyonát. 

 

IV.4.Ha a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles őt erre 

figyelmeztetni. Ha a Megbízó a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Megbízott a 

szerződéstől elállhat, illetve a szerződést felmondhatja, vagy a feladatot a megbízó utasításai 

szerint, a Megbízó kockázatára elláthatja. 

 



IV.5. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott előre látható akadályoztatása esetén 

azonnal, de legkésőbb az akadály felmerülésétől számított 24 órán belül elektronikus úton 

értesíti a Megbízót. 

 

IV.6. A Megbízott vezető tisztségviselőnek minősül. A Megbízott az ügyvezetését az ilyen 

tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles ellátni. A Megbízott a 

jogszabályok, a Megbízó alapító határozatának vétkes megszegésével a Megbízónak okozott 

károkért a polgári jog szabályai szerint felel a Megbízóval szemben. 

 

IV.7. A Megbízott köteles a Megbízóval kapcsolatos üzleti titkot megőrizni. Ennek alapján 

titoktartási kötelezettség terheli a Megbízottat minden olyan, a Megbízóval, annak 

tevékenységével, illetve üzleti partnereivel kapcsolatos információ tekintetében, amely a 

megbízás ellátásával kapcsolatban jutott Megbízott tudomására. 

A titoktartási kötelezettség a megbízás megszűnését követően is fennmarad. 

 

IV.8. A Felek a megbízás körében tudomásukra jutott személyes adatokat a hatályos 

jogszabályok - az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 

valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 

2016/679.EU rendelete, valamint az információs önrendelkezési jogról és 

információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény -szerint kötelesek kezelni és jogosultak 

felhasználni. 

 

 

V. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

  

V.1. A Megbízott ügyvezetői megbízása megszűnhet a lejáratot megelőzően az alábbi esetekben: 

a) a Megbízó által történő visszahívással (a Megbízó a Megbízottat bármikor, alapos indokolással 

visszahívhatja); 

b) a törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével; 

c) a Megbízott lemondásával; 

d) a Megbízott elhalálozásával; 

f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 

történő korlátozásával. 

 

V.2. A Megbízó V.1.a.) pont szerinti visszahívása esetén a Megbízó köteles megtéríteni a 

Megbízottnak az okozott kárt. Az átalány kártérítés mértéke: 3 havi megbízási díjnak megfelelő 

összeg. 

 

V.3.Abban az esetben, ha a Megbízott visszahívására azért kerül sor, mert a Megbízott a jelen 

szerződésben foglalt, a megbízással összefüggő feladatait megszegi vagy egyéb szerződésszegést 

követ el, abban az esetben a Megbízottat kártérítés nem illeti meg, de a Megbízó jogosult követelni 

a Megbízott által okozott kár megtérítését. 

 

V.4. A Megbízott ügyvezetői tisztségéről bármikor lemondhat, ha azonban a Megbízó 

működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik 

napon válik hatályossá, kivéve, ha a Megbízó az új ügyvezető megválasztásáról már ezt 

megelőzően gondoskodott, vagy gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig a 

Megbízott a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében 

köteles részt venni. 

 

 

 



 

 

VI. KAPCSOLATTARTÓK 

 

A Szerződő Felek a Megbízó részéről jogosított képviselőt a következők szerint jelölik ki: 

Név: Leidinger István polgármester 

Postacím: 2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23-25.  

Telefonszám: 26/814-383 

E-mail: polgarmester@pomaz.hu 

 

 

 

VII. EGYEBEK 

 

VII.1. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen megbízási szerződés csak írásban és közös 

megegyezéssel módosítható. 

 

VII.2. A Felek kijelentik, hogy a jelen megbízási szerződésből származó esetleges jogvitájukat 

megkísérlik elsődlegesen tárgyalásos úton rendezni, ennek eredménytelensége esetén fordulhat 

az adott fél az illetékes bírósághoz. 

 

VII. 3. Jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a Megbízó 

rendelkezései az irányadóak. 

 

VII.4.Jelen szerződést a felek közösen elolvasták, annak tartalmát megértették, és mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják. 

 

 

Kelt: ………………………….., ……………….. napján  

 

 

 

 

 

 

Pomáz Város Önkormányzata 

Megbízó 

képviseli: Leidinger István 

polgármester 

 

Potzta Béla 

Megbízott 

 

 


