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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
2015. július 23-án született testületi döntés a 2014-2020-as Európai Uniós programok 
lebonyolítását elősegítő önkormányzati cég alapításáról, melynek következtében 
határozatlan időre létrejött a Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű 
Társaság, a cég ügyvezetője pedig először egy évre a Dombóvári Közös 
Önkormányzati Hivatal pályázati ügyeket koordináló munkatársa, Ilia Anita lett 
megbízásos jogviszonyban. Az ügyvezetői megbízatása azóta többször is 
meghosszabbításra került, legutóbb 2019. júniusában egy esztendőre, 2020. június 30-
ig. 
 
A társaság célja a városfejlesztési stratégia célkitűzéseinek figyelembevételével az 
európai uniós pályázatok előkészítése, végrehajtása, Dombóvár Város 
Önkormányzatának gazdasági társaságai és intézményei számára fejlesztési és 
beruházói feladatok végrehajtása, Dombóvár város arculatának, infrastruktúrájának 
fejlesztése, együttműködés európai uniós és magyarországi szervezetekkel a 
városfejlesztési célok elérésében. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
keretében Dombóvár Város Önkormányzata a céggel konzorciumban több nyertes 
projekttel rendelkezik, melyek esetében ez a szervezet látja el a 
projektmenedzsmenttel, illetve a közbeszerzések lebonyolításával kapcsolatos 
teendőket. 
 
Ilia Anita az elmúlt év végén, december 18-án bejelentette lemondását az ügyvezetői 
tisztségéről. Ennek kapcsán arról tájékoztattam, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény 3:25. § (4) bekezdése szerint 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 tájékoztatás azt is tartalmazta, hogy az új ügyvezető 
megválasztására irányuló javaslatomat a jelen ülésre tudom előterjeszteni úgy, hogy az 
új ügyvezető megbízására 2020. február 15. napjával kerüljön sor annak érdekében, 
hogy a szükséges átadás-átvételi eljárás lefolytatható legyen. 
 
A fentiek alapján az a javaslatom, hogy az év végéig válasszunk új ügyvezetőt, a 
személy kapcsán az ülésen kívánom ismertetni javaslatomat. 

 
Határozati javaslat 

a Dombó-Land Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásáról 2020. február 15-től 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyedüli tulajdonos 

nevében a Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18., 
cégjegyzékszám.: 17 09 010681) tekintetében az alábbi alapítói döntést hozza az 
alapító okirat megfelelő módosításával: 
 



2. A Képviselő-testület a társaság ügyvezetőjének – megbízási jogviszonyban – …-t 
választja meg 2020. február 15. napjától 2020. december 31. napjáig. A Képviselő-
testület az ügyvezető megbízási díját havi bruttó 75.000,- Ft összegben állapítja 
meg. 

 
3. A Képviselő-testület megállapítja, hogy Ilia Anitának az ügyvezetői tisztségről 

történő lemondása 2020. február 15. napjával válik hatályossá, és felkéri az 
ügyvezetői feladatok ellátásával, valamint a társaság tevékenységével összefüggő 
információk és dokumentumok teljes körű átadására. 
 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyvezető megbízási 
szerződésének, valamit az alapító okirat módosításának aláírására, továbbá 
megbízza a megválasztott ügyvezetőt, hogy gondoskodjon a Szekszárdi 
Törvényszék Cégbírósága felé a változás bejegyzése iránt. 
 

Határid ő: 2020. február 29. 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 
Pintér Szilárd 
 polgármester 


