
 

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2011. június  16. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 
V-198/22.830/2011. sz. határozat 
 
 
Tárgy:  Az önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló Miskolc Városi Sportiskola 

Nonprofit Korlátolt Felel ősségű Társaság ügyvezetője lemondásának 
tudomásulvétele és az Alapító Okiratának módosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc Városi Sportiskola 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője lemondásának tudomásulvételére és az 
Alapító Okiratának módosítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság ügyvezetője, Kun Attila  az ügyvezetői tisztségről 2011. május 31. 
napjával történő lemondását tudomásul veszi, egyben felkéri a polgármestert a szükséges 
munkajogi intézkedések megtételére. 

 
Felelős:  polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. 
Végrehajtást felügyelő főosztály:  Jegyzői Kabinet 
Határid ő:  azonnal, ill. 2011. május 31. 
 
 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. 

Alapító Okiratának IX. Fejezet 1., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. pontjait, valamint a XIII. 
fejezetét az alábbiak szerint módosítja: 

 
Az Alapító Okirat IX. Fejezet 1., 3, 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. pontja az alábbiak szerint 
módosul: 

 
„IX. A TÁRSASÁG SZERVEZETE, AZ ÜGYVEZETÉS 

 
1. A IX. fejezet 1. pont helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 
„1. Az egyszemélyes társaságánál a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésben az Alapító dönt, 
és erről az ügyvezetőt írásban értesíteni köteles." 
 
2. A IX. fejezet 3. pont helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
"3. Az ügyvezető az Alapító határozatairól folyamatos nyilvántartást köteles vezetni (Határo-
zatok Könyve), amelyből az Alapító döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya me-
gállapítható." 
 
3. A IX. fejezet 5. pont helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
"5. A társaság ügyvezetését az ügyvezető látja el, a következők szerint: 

 
 Dr. Szabó Brigitta (anyja neve: Csík Julianna lakcíme: 3532 Miskolc, Tátra u. 34. sz. alatti 



 

lakos) ügyvezető határozatlan időtartamra szólóan, munkajogviszony keretében látja el az 
ügyvezetést. Az ügyvezető megbízása 2011. április 14. napjától határozatlan ideig tart." 

 
4. A IX. fejezet 6. pont helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 
"6. Az ügyvezető a tisztségre szóló megbízást külön íven szerkesztett nyilatkozattal fogadja el. 
Az ügyvezető büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy személyében a gazdasági 
társaságokról szóló törvény 23. és 25. §-aiban a vezető tisztségviselőkre vonatkozóan írt kizáró 
körülmények, illetve összeférhetetlenségi okok, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 
törvény 8-9. §-aiban szabályozott, az ügyvezetői tisztség betöltésének akadályát képező 
összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn." 
 
5. A IX. fejezet 7. pont helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
"7. Az ügyvezető önállóan képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a 
bíróságok és más hatóságok előtt." 
 
6. A IX. fejezet 8. pont helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
"8. Az ügyvezető önállóan, egy személyben jogosult a társaság képviseletére." 
 
7. A IX. fejezet 9. pont helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
"9. A cégjegyzés akként történik, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott 
cégnév alá az ügyvezető önállóan írja alá a teljes nevét, hiteles cégaláírási nyilatkozatának 
megfelelően." 
 
8. A IX. fejezet 10. pont helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
"10. A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat Dr. Szabó Brigitta ügyvezető 
gyakorolja.” 
 
9. A IX. fejezet 11. pont helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
"11. Az ügyvezető díjazását az Alapító állapítja meg." 
 
Az alapító okirat XIII. fejezete  az alábbiak szerint módosul: 

 
"XIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 
1. Jelen alapító okirat módosításához az alapító tag határozata szükséges. 
 
2. Az egyszemélyi tag és a társaság közötti szerződés érvényességéhez annak közokiratba vagy 
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalása szükséges. 
 
3. A társaság működése során keletkező valamennyi iratba – a személyes adatok védelméről és 
a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény keretein belül – a társaság 
ügyvezetővel történt előzetes egyeztetés alapján, munkaidőben bárki betekinthet, saját 
költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történő betekintés iránti kérelmet írásban 
kell a társasághoz benyújtani, amelynek tárgyában a társaság ügyvezetője 5 munkanapon belül 
intézkedni köteles. 
 



 

4. A társaság alapítása kapcsán felmerülő költségeket az alapító tag előlegezi és a társaság vi-
seli. 
 
5. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 
2006. évi IV. évi törvény, illetve a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni." 

 
3. Az Alapító Okirat szövege egyebekben nem változik. 
 
4. A Közgyűlés elrendeli az Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását. 
 

Felelős:  polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. 
Végrehajtást felügyelő főosztály:  Jegyzői Kabinet 
Határid ő:  2011. július 16. 

 
 

K. m. f. 
 
 
 Dr. Csiszár Miklós sk.     Dr. Kriza Ákos sk. 
         jegyző           polgármester 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 

kiadó 




















