
 

Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

2-36/2010/JT.                         Tárgy: jkv-i kivonat 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i zárt 

üléséről. 

 

Napirend: ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói állására beérkezett pályázatok 

elbírálása 
 
 

Z-248/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat   

az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói állására beérkezett pályázatok 

elbírálásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a gazdasági társaságokról 

szóló 2006. évi IV. törvényben foglaltak alapján az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ABOKOM Nonprofit Kft. 

ügyvezető igazgatói állásának betöltésével 2010. szeptember 01. napjától 2013. 

augusztus 31. napjáig terjedő időszakra megbízza: 

 

Gáspár Csaba Abony, Tószegi út 49/e. szám alatti lakost 

 

2. A megbízási díj összege: bruttó 400.000,-Ft 

 

3. Az ügyvezető igazgató a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben, 

valamint az ABOKOM Nonprofit Kft. Alapító Okiratában meghatározott jogkörrel 

rendelkezik. 

 

4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a megbízási szerződés aláírására, 

valamint a társaság Alapító Okiratának jelen határozatban foglaltaknak megfelelő 

módosításával kapcsolatos dokumentumok aláírására felhatalmazza Romhányiné 

Dr. Balogh Edit polgármestert. 

 

Határidő: 2010. szeptember 01. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 
Jegyzői Titkárság 

Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

A határozatról értesül:  

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző  

Urbán Ildikó aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

ABOKOM Nonprofit Kft. 



 

 

K.m.f. 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.   Dr. Németh Mónika s. k. 

polgármester               jegyző  

 

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2010. augusztus 27. 

 

Farkasné Fazekas Mária 

               jkv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 

 

Amely létrejött egyrészről a Abony Város Önkormányzata (székhely: 2740 Abony, Kossuth 

tér 1. képviseli: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester, adószám: 15390709-2-13, 

bankszámlaszám: 11993609-06147486-10000104, mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) 

 

másrészről Gáspár Csaba ügyvezető (anyja neve: Katona Katalin, lakcím: 2740 Abony, 

Tószegi út 49/e.), mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) között az alábbi helyen és napon 

az alábbi feltételek szerint: 

 

1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő – testülete Z-248/2010. (VIII.26.) számú 

határozatában foglaltaknak megfelelően a Megbízó ezennel megbízza a Megbízottat az 

ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával.  

 

2. A Megbízott feladatait képezi különösen: 

- a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések 

meghozatala, melyek nem taroznak a Abony Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete (taggyűlés) hatáskörébe 

- a társaságot érintő cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, 

ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a Cégbíróság felé 

történő bejelentése 

- munkáltatói jogok gyakorlása az ABOKOM Nonprofit Kft. munkavállalóival 

szemben 

- ellátja az ABOKOM Nonprofit Kft. törvényes képviseletét bíróságok, hatóságok és 

harmadik személyekkel szemben 

 

3. A Megbízott az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezetésével kapcsolatos feladatait kizárólag 

személyesen láthatja el. 

 

4. A Megbízott ügyvezetői feladatait önállón látja el. Megbízott kizárólag a 

jogszabályoknak, az Alapító okiratban foglaltaknak, valamint a Képviselő-testület 

határozatainak van alárendelve. 

 

5. A megbízási jogviszony határozott időtartamra jön létre 2010. szeptember 01. napjától 

2013. augusztus 31. napjáig. 

 

6. A Megbízott ügyvezetői feladatait bruttó 400.000,-Ft összegű megbízási díj ellenében 

látja el. A megbízási díj a gazdasági társaság költségvetése terhére kerül kifizetésre. 

 

7. Jelen megbízási szerződésben foglaltak ellenőrzésére, valamint a szerződés módosítására 

illetve megszüntetésére Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult és 

köteles.  

 

8. Szerződő felek jelen szerződésből eredő jogviták rendezésére a Ceglédi Városi Bíróság 

illetékességét kötik ki. 

 

9. Felek kijelentik, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a 

gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései az 

irányadóak. 



 

 

 

 

Jelen megbízási szerződést a felek áttanulmányozást és értelmezést követően annak 

tartalmával minden tekintetben egyetértve, helybenhagyólag írták alá. 

 

Jelen megbízási szerződés 4 példányban készült, melyből 2-2 példány a megállapodó feleket 

illeti meg. 

 

 

Abony, 2010. augusztus ………..        

 

 

 

………………………………                                        …………………………………….. 

   Megbízó képviseletében:                                                Megbízott 

Romhányiné Dr. Balogh Edit                         ABOKOM Nonprofit Kft.       

polgármester               ügyvezető   

      
 


