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Tisztelt Képviselő-testület!  
 

A Tisztelt Képviselő-testület a496/2017. (XI.07.) számú határozatával a Soroksári Sportcsarnok 

Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségére 2017. december 12. napjától 2022. december 11. napjáig 

terjedő határozott időre Kincses Péter Józsefet választotta meg. Az ügyvezető feladatait 

munkaviszony keretében látja el. 

 

Az ügyvezető vezetői tisztségviselői megbízatása a fentiek értelmében 2022. december 

11.napjával lejár. 

Erre tekintettel szükségesé válik, hogy a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. ügyvezetői 

tisztségére újabb 5 évre természetes személy kerüljön megválasztásra. Az új ügyvezető 

megválasztása kapcsán szükségessé válik a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. Alapító 

Okiratának módosítása is.  
 

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25.§-a az alábbiak szerint rendelkezik a 

vezető tisztségviselői megbízatás megszűnéséről: 

 

„(1) Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás 

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 

b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 

c) visszahívással; 

d) lemondással; 

e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 

f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 

történő korlátozásával; 

g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró ok bekövetkeztével. 

(2) A jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói a vezető 

tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják. 

(3) A vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy másik vezető 

tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. 

(4) 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 Kft. Alapító Okiratának rendelkezése szerint: 

Ügyvezető megbízatása legfeljebb 5 év időtartamra szól, újra választható, illetve bármikor 

visszahívható. Az Ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az Alapító gyakorolja. 

 

Kincses Péter József a Kft. jelenlegi ügyvezetője - az előterjesztés 2. mellékleteként csatolt – 

kiegészítéssel élt a napirendhez, amelyben beszámol a Kft. elmúlt 5 évi működéséről és 

eredményeiről, tájékoztatást ad a következő 5 évre vonatkozó terveiről, egyben kéri 

Polgármester Úr és a Képviselő-testület támogatását, hogy ügyvezetői tevékenységét az 

elkövetkező 5 évben is folytathassa.  

 

A megválasztása óta folytatotteredményes ügyvezetői tevékenységére való tekintettel javaslom 

a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. ügyvezetőjének Kincses Péter Józsefet (an.: Tárász 

Erzsébet, 2143 Kistarcsa, Kamilla u. 16.) 2022. december 12. napjától 2027. december 11. 

napjáig tartó határozott időre újból megválasztani. 
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Kincses Péter József az előterjesztés 3. mellékleteként csatolt nyilatkozata szerint - újbóli 

megválasztása esetén - a megbízást elfogadja, vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn, 

továbbá hozzájárul a személyét érintő napirendi pont nyílt ülés keretében történő 

megtárgyalásához (azaz nem kérte zárt ülés tartását). 

 

Az ügyvezető jelenlegi munkabére bruttó 550.000,-Ft/hó, a munkabér emelésének lehetőségét az 

energiaválság enyhülését követően javaslom megvizsgálni. 
 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a szükséges döntések meghozatalát.  

 

Tájékoztatom a t. Képviselő-testületet, hogy az Alapító Okirat módosításáról szóló határozati 

javaslatban a változás dőlt, a mellékletekben pedig félkövér betűszedettel került megjelölésre.   
 

Határozati javaslatok: 

 

1. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének …./2022. 

(XI.17.) határozata a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának 

megválasztásáról 
 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy   
 

I. a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői 

tisztségére 2022. december 12. napjától 2027. december 11. napjáig terjedő határozott 

időre Kincses Péter Józsefet (anyja születési neve: Tárász Erzsébet, lakcím: 2143 

Kistarcsa, Kamilla u. 16.) választja meg. A megválasztott ügyvezető részére 2022. 

december 12. napjától személyi juttatásként az alábbi összeget állapítja meg, azzal a 

kitétellel, hogy azokat a jelenlegi energiaválság megszűnését követően, de legkésőbb  

a 2023. júniusi ülésén felülvizsgálja: 

• Munkabér: br.550.000.- Ft/hó  

• Gépkocsi használat 1000 km/hó 

• Mobiltelefon használat legfeljebb 20.000,- Ft/hó. 

A munkabér és egyéb juttatások fedezete a Társaság bértömege.  

II.  felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  
 

Határidő: a munkaügyi iratok aláírására: 2022. december 11.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  
 

2. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének……/2022.(XI.17.) határozata a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. 

Alapító Okiratának módosításáról, és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának 

jóváhagyásáról 
 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  
 

I. a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. az Alapító Okirat 11.1. pontja az alábbiak szerint módosul:  

 

„11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:  
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Név: Kincses Péter József 

Lakcím: 2143 Kistarcsa, Kamilla utca 16. 

Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2022.12.12. 

A megbízatás lejárta: 2027.12.11. 

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.  

 

Ügyvezető megbízatása legfeljebb 5 év időtartamra szól, újra választható, illetve bármikor 

visszahívható. Az Ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az Alapító gyakorolja.” 

 

II. egyben elfogadja a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak az 1. 

számú mellékletében foglalt egységes szerkezetű Alapító Okiratát.   
 

III. felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2022. december 12.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  
 

Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben nyílt ülés keretében tárgyalja, 

figyelemmel Kicses Péter József írásbeli nyilatkozatában foglaltakra, amely szerint nem kérte 

a napirend zárt ülésen törtnő tárgyalását.  (Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pont) 

A határozati javaslatok elfogadása az Mötv. 50. §-a alapján minősített többséget igényel.   
 

 

Budapest, 2022. október 27. 
 

 

 

dr. Göndör-Kökény Katalin     Bese Ferenc 

 az előterjesztés készítője                   előterjesztő  

 

 

 

 

Mellékletek:  

1. Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Egységes 

Szerkezetben   

2. Kincses Péter József levele 

3. Kincses Péter elfogadó nyilatkozata 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


