
Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2012. május 17. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből:
 

V-138/2896/2012. sz. határozat

Tárgy: Miskolc Holding  Zrt.  Alapító  Okiratának  15.  számú 
módosítása 2012. év 05. 17.-i hatállyal

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat  a  Miskolc Holding Zrt. 
Alapító Okirat módosításának jóváhagyása” című előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 

Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése,  mint  Alapító a Miskolc Holding Zrt.   2006. év 
július 7-én kelt Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja, egyben az Alapító Okirat 15. 
számú Módosítását 2012.év 05.17.-i hatállyal az alábbiak szerint fogadja el.

Miskolc Holding Zrt.
Alapító Okiratának 15. sz. Módosítása

2012. 05. 17.-i hatállyal
                                                               Cg. 05-10-000406

1.
Az  Alapító  Okirat  X/6.  pontja  Az  Igazgatóság,  mint  testület  feladata,  hatásköre, 
működése
„Az igazgatóság feladatai” bekezdésének
b)  pontja:”   az  erre  feljogosított  vezető  állású  alkalmazottakkal  megosztva  gyakorolja  a 
társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat;” hatályát veszti,
 helyébe az alábbi rendelkezést tartalmazó b) pont lép:

b) „ a cégvezetői tisztséget betöltő munkavállaló felett a munkáltatói jogot gyakorolja”,

2. Az Alapító Okirat X/7. pontja Az Igazgatóság kizárólagos feladat-, illetve hatásköre

„Az Igazgatóság kizárólagosan át nem ruházható feladat-, illetve hatásköre” bekezdés
kibővül az alábbiakkal: 

„● a  munkáltatói  jogkör  gyakorlása  a  társaság  Mt.  188.§  (1)  bekezdés  hatálya  alá 
tartozó munkavállalója, vezetője felett,
●  az  Mt.  188.§  (1)  bekezdés  hatálya  alá  tartozó  munkavállaló,  vezető  számára 
teljesítménykövetelmény,  ahhoz  kapcsolódó  teljesítménybér  vagy  más  juttatás 
meghatározása.” 

3. X/10. pontja  A cégvezető
 második bekezdése kibővül az alábbiakkal:

„A cégvezető hiányában a munkáltatói jogokat az Igazgatóság Elnöke gyakorolja.
Az Mt. 188/A.§ (1) bekezdés hatálya alá eső  munkavállaló tekintetében  a cégvezető az 
Igazgatóság  előzetes  egyetértése  alapján  jogosult  teljesítménykövetelményt,  valamint 
ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy más juttatást meghatározni.”
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Egyebekben az Alapító Okirat nem változik. 
Az  Egységes  Szerkezetű  Alapító  Okiratban  átvezetett,  tartalmat  nem  érintő  esetleges 
pontosításokat, javításokat az Alapító a jelen Módosítás elfogadásával jóváhagyja.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő
                                           Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Végrehajtást felügyelő főosztály: Jegyzői Kabinet, Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. június 16.

K.m.f.

Dr. Csiszár Miklós sk.       Dr. Kriza Ákos sk. 
           jegyző            polgármester

A kiadmány hiteléül
kiadó
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