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J e g y z ő k ö n y v i   k i v o n a t 
 

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2021. november 4-én megtartott, soron 

következő ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

Tárgy: A DTKH Nonprofit Kft. ügyvezetői megbízásának meghosszabbításáról és társasági 

szerződés módosításáról 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

32.D/2021  (XI.04.) számú képviselő-testületi határozat 

a DTKH Nonprofit Kft. ügyvezetői megbízásának meghosszabbításáról és a társasági szerződés 

módosításáról 

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat képviselő-testülete a napirendi pontot megtárgyalta és azt a 

döntést hozza, hogy Agatics Roland (született: Agatics Roland, születési hely, idő: Baja, 

1981.09.11, anyja neve: Benecz Éva, lakcíme: 1112 Budapest, Bakfű utca 11. fszt. 1.) ügyvezető 

határozott időre szóló megbízását 2021. december 01. napi kezdő hatállyal határozatlan időre 

meghosszabbítja, egyebekben változatlan feltételek mellett, továbbá Agatics Roland ügyvezető 

lakcímét a 6500 Baja, Babits Mihály utca 6. 1. szám alatti címről a 1112 Budapest, Bakfű utca 11. 

fszt. 1. szám alatti címre módosítja. A taggyűlés egyidejűleg felhatalmazza dr. Bártfai Bence 

ügyvédet (székhely: 8100 Várpalota, Szent István út 7-9, KASZ szám: 36073678) a társasági 

szerződés egységes szerkezetbe foglalásával, és annak ellenjegyzésével a társasági szerződés 12.1. 

pontjának jelen határozatnak megfelelő, alábbiak szerinti módosulása okán:  

 

„12.1. A társaság ügyvezetője: Név: Agatics Roland Szül: Baja, 1981. szeptember 11. Anyja neve: 

Benecz Éva Lakcím: 1112 Budapest, Bakfű utca 11. fszt. 1. Adóazonosító jele: 8418912928 Az 

ügyvezetői megbízás határozatlan időre szól. A jogviszony kezdő időpontja: 2017. március 31. A 

cégjegyzés módja: önálló”  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Varró István polgármestert, hogy a taggyűlésen jelen határozat 

tartalmának megfelelően szavazzon.      

 

Felelős:  Varró István polgármester 

Közreműködik:  Turóczi István Zoltánné 

Határidő:   azonnal 

Értesül:  DTKH Nonprofit Kft. 

 

 

K i h a g y v a      a       k i h a g y a n d ó k  ! 

 

kmft. 

 

  Varró István          Turóczi István Zoltánné 

  polgármester             jegyző 

 

 

Kiadmány hiteléül:                 Petró Katalin 

                jegyzői referens 


