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Tárgy: Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság alapító okiratának módosítása 
 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci Operafesztivál 
Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának 
módosítására, valamit ügyvezetőjének és felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására” 
című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató 
Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja. 
 
1.1. Az alapító okirat 1. fejezet 1.1. pont helyébe a "Képviselő: Káli Sándor polgármester" 
szövegrész helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
"Képviselő: Dr. Kriza Ákos polgármester". 
 
1.2. Az alapító okirat 1. fejezet 1.2. pont helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
"1.2. A Társaság célja: 
Legfontosabb szerepe a Miskolcon megrendezésre kerülő fesztiválok, kulturális események 
koordinálása és szervezése. Kiemelten foglalkozik a nemzetközi szinten már elismert, évenként 
ismétlődő nemzetközi opera- és zenei fesztivál megvalósításával. E tevékenységek kielégítését 
nyereség és vagyonszerzési cél nélkül, nonprofit gazdasági társaság formájában végzi. A non-
profit gazdasági társaság – az 1997. évi CLVI. számú tv. 26. §. c) pontjának 5. és 6. pontja 
szerint közhasznú cél megvalósítását teljesíti, azaz olyan kiemelkedő kulturális tevékenységet, 
valamint kulturális örökség megóvását végzi közfeladatként, melyről az Ötv. Rendelkezései 
szerint a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. 
 
1.3. Az alapító okirat 1. fejezet 1.3. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
"1.3. A társaság neve: MKSZ Miskolci Kulturális Szövetség Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság" 
 
1.4. Az alapító okirat 1. fejezet 1.4. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
"1.4. A társaság rövidített cégneve: MKSZ Nonprofit Kft." 
 
1.5. Az alapító okirat 1. fejezet 1.6. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
"1.6. A közhasznú tevékenységet segítő üzleti tevékenység: 
 
1813 ’08 Nyomdai előkészítő tevékenység 
1820 ’08 Egyéb sokszorosítás 
5811 ’08 Könyvkiadás 
5819 ’08 Egyéb kiadói tevékenység 



7021 ’08 PR, kommunikáció 
7490 ’08 Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
7990 ’08 Egyéb foglalás 
7911 '08  Utazásközvetítés 
7912 '08  Utazásszervezés 
7311 '08  Reklámügynöki tevékenység 
8230’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
8552 '08  Kulturális képzés 
8559 '08  M.n.s. egyéb oktatás 
5913 '08 Film-, videó- és televízióprogram terjesztése 
5920 '08  Hangfelvétel készítése, kiadása" 
 
1.6. Az alapító okirat 2. fejezet 2.2.3. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
„2.2.3. A társaság ügyvezetőjévé az alapító: 
 
Némedi Varga Zoltánt (an: Sörös Erzsébet) választja meg, akinek megbízatása 2011. 
szeptember 9-től 2016. augusztus 31-ig szól. Az ügyvezető munkaviszony keretében végzi 
tevékenységét. A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlására Némedi 
Varga Zoltán ügyvezető jogosult. Az ügyvezető irányítja a társaság munkaszervezetét. Az 
ügyvezető – az alapító tájékoztatása mellett – képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott 
csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja. 
Ügyvezető kijelenti, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben 
meghatározott kizáró körülmények egyike sem áll fenn vele szemben, így a megbízatást a 
jogszabályok előírásainak megfelelően elfogadja, amelyre külön nyilatkozatot is tesz. 
Az ügyvezető legfeljebb ötévi időtartamra ismételten újraválasztható. Az ügyvezető felett a 
munkáltatói jogokat az alapító gyakorolja. Az ügyvezető visszahívásához az alapító döntése 
szükséges. 
Az ügyvezető hatáskörét az alapító nem vonhatja el.” 
 
1.7. Az alapító okirat 2. fejezet 2.3.2. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
A társaságnál háromtagú felügyelőbizottság működik. Az alapító döntése szerint a 
felügyelőbizottság tagja 2011. szeptember 9. napjától 2016. augusztus 31. napjáig 
- Név: Dr. Strassburger Gyula (anyja neve: Engelmann Antónia, lakóhely: 3529 Miskolc, 
Vasvári Pál. u. 11.), 
- Név: Pálfalusi Istvánné (anyja neve: Kristóf Anna lakóhely: 3561 Felsőzsolca, 
Nagyszilvás u. 28.), 
- Név: Mócz Ferenc (anyja neve: Takács Sára, lakcím: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 3. IV/2). 
 
2. Az alapító okirat szövege egyebekben nem változik. 
 
3. A Közgyűlés elrendeli az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását. 
 
4. A Közgyűlés utasítja a Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy az alapító okirat módosításával kapcsolatban a szü-
kséges cégeljárást folytassa le. 

 
5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosítása, valamint az 

egységes szerkezetű alapíró okirat aláírására. 
 



Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató 
 Nonprofit Kft. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Humán Főosztály 
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: 2011. október 9. 

 
 

K. m. f. 
 

 
 

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

 
A kiadmány hiteléül: 

 
 

kiadó 


