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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 
CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése értelmében a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező. 
 
A képviselő-testület a 2019. október 31-i ülésén már döntött a kizárólagos vagy többségi 
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok esetében a felügyelő bizottságok 
összetételéről. 
 
A nem többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok közül a Kaposszekcsői 
Ipari Park és Logisztikai Központ Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaságban Dombóvár Város Önkormányzatának részesedése 35,1%-os, és szokásjogi 
alapon egy felügyelőbizottsági tagot delegálhat. 2014-ben Talapka Rudolf lett a 
feladattal megbízva, akit a cég taggyűlése 2020. május 31-ig választott meg. A társaság 
előre láthatóan májusban tart taggyűlést, így a visszahívásról külön nem indokolt 
dönteni. 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 357/2017. (VIII. 2.) Kt. 
határozatával döntött a távhőszolgáltatás ellátására lefolytatott közbeszerzési eljárás 
eredményéről, és a testület a „Dombóvár város távhőszolgáltatás ellátása 25 éves 
időtartamra koncessziós szerződés keretében” elnevezésű eljárásban a Veolia Energia 
Magyarország Zrt. ajánlatát nyilvánította érvényessé. A döntést követően a koncessziós 
szerződés aláírására 2017. szeptember 12-én került sor. Ennek egyik pontja szerint az 
önkormányzat betekintési jogkörének biztosítására jogosult a koncessziós társaság 
felügyelőbizottságába egy tagot jelölni. Ez a cég a DOMBÓVÁRHŐ Korlátolt 
Felelősségű Társaság, és a delegált Tigelmann Péter volt, aki 2019. november 8. 
napjával lemondott. 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25. §-a értelmében a felügyelő 
bizottsági tagság megszűnik az érintett lemondásával, illetve a bizottság tagjai bármikor 
visszahívhatók. 
 
A fentiek alapján javaslatot teszek a lemondott, illetve a 2020. május 31-én megszűnő 
megbízatású tagok helyére új tagok megválasztására, mindkét esetben Tóth Zoltán 
képviselő személyében. 
 
  



Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi két határozati javaslat elfogadását! 
 

I. Határozati javaslat 
tag delegálásáról a Kaposszekcsői Ipari Park és Logisztikai Központ Szolgáltató 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságába 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kaposszekcsői Ipari 
Park és Logisztikai Központ Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(7361 Kaposszekcső, Táncsics Mihály utca 32., cg.: 17-09-007292) kisebbségi 
tulajdonosa az Önkormányzat képviseletében eljáró polgármestert felhatalmazza arra, 
hogy a soron következő taggyűlésen a Kft. felügyelőbizottságába Tóth Zoltán képviselő 
megbízását támogassa. 
 
Határidő: 2020. május 31.  
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
 

II. Határozati javaslat 
tag delegálásáról a DOMBÓVÁRHŐ Korlátolt Felelősségű Társaság 

felügyelőbizottságába 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veolia Zrt.-vel kötött 
koncessziós szerződés alapján létrejött koncessziós társaság, vagyis a DOMBÓVÁRHŐ 
Korlátolt Felelősségű Társaság (2040 Budaörs, Szabadság út 301., cg.: 13-09-190041) 
felügyelőbizottságába – a koncessziós szerződés XIV. rész 60. pontja értelmében – Tóth 
Zoltán képviselőt delegálja. 
 
Határidő: 2020. január 15. – a társaság tájékoztatására 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
 
 
 Pintér Szilárd 
 polgármester 


