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Tárgy: Javaslat az Önkormányzat képviseletének 
ellátására a DPMV Zrt. közgyűlésében 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 36. § (1) 

bekezdésének h) pontja akként rendelkezik, hogy „az önkormányzati képviselő nem lehet a helyi önkormányzat 
által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság … legfőbb szervének …tagja, személyes 
közreműködője, képviselet ellátására jogosultja.” Az Mötv. 72.§ (4) bekezdése értelmében a polgármesterre 
megfelelően alkalmazni kell az önkormányzati képviselőre vonatkozó összeférhetetlenségi, méltatlansági, 
vagyonnyilatkozat-tételi szabályokat. 
A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § értelmében a gazdasági társaság tagjainak 
döntéshozó szerve a legfőbb szerv, mely részvénytársaság esetében a közgyűlés.  
A fenti két jogszabályhely értelmezése során kérdésként merült fel, hogy Önkormányzatunk tulajdoni 
részesedésével működő DPMV Zrt. közgyűlésében Gyál Város Önkormányzatát képviselheti-e a polgármester.  
 
Két értelmezési lehetőség állt rendelkezésünkre. Az egyik szerint a jogalkotó épp azért szigorította az 
összeférhetetlenséget, hogy ilyen esetekben a polgármester ne láthassa el az önkormányzat képviseletét.  
 
A másik értelmezés alapján a részvénytársaság legfőbb szervének, azaz a közgyűlésnek maga az önkormányzat a 
tagja, nem pedig a polgármester, a polgármester mindössze az Mötv. rendelkezéseinek megfelelően a tagot 
képviseli a közgyűlésben – amelyre pedig jogszabály adta joga és lehetősége van.  
 
Annak érdekében, hogy eljárásunk, így az Önkormányzat képviselete is teljes mértékben megfeleljen a hatályos 
jogszabályi előírásoknak, szakmai iránymutatást kértünk a Belügyminisztérium Önkormányzati Módszertani 
Főosztályának vezetőjétől. Dr. Bekényi József főosztályvezető Úr rendelkezésünkre bocsátotta a Minisztérium 
szakmai álláspontját, aminek értelmében a polgármester nem jogosult az önkormányzat képviseletére az 
önkormányzat tulajdoni részesedésével működő részvénytársaság legfőbb szervében.  
 
Fentieknek megfelelően javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy Gyál Város Önkormányzatának képviseletére 
hatalmazza fel városunk mindenkori jegyzőjét a Dél-Pest Megyei Viziközmű Zrt. közgyűlésében!  
 
Határozati javaslat:  
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 
I. a Dél-Pest Megyei Viziközmű Zrt. közgyűlésében Gyál Város Önkormányzatát teljes jogkörrel, visszavonásig 
a város mindenkori jegyzője képviselje; 
 
II. felhatalmazza a polgármestert a meghatalmazás aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pápai Mihály polgármester  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.  
 
Az előterjesztést készítette: dr. Flórián-Karvalics Katalin törvényességi referens 
Gyál, 2015. május 19. 
 

          Pápai Mihály 
          polgármester 
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