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Szerencs Város Képviselő-testülete 2010. november 18-án tartott 

nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvéből

153/2010. (XI. 18.) 
HATÁROZAT
Tárgy:  a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. alapító okiratának módosítása   

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,  mint  a  Szerencsi Városüzemeltető
Non-profit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság (3900  Szerencs,  Eperjes  út  9.)  alapítója,  a
polgármester előterjesztése alapján az alábbi alapítói határozatot hozza:

I. Az Alapító okirat rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak:

1. Az Alapító okirat II.4. pontja az alábbira változik:
„4. A cég székhelye egyben nem a központi ügyintézés helye. A központi ügyintézés

helye a 3900 Szerencs, Rákóczi út 84.”

2. Az Alapító okirat IV.2. pontjából törlésre kerülnek az alábbi rendelkezések:
„4321 ’08  Villanyszerelés
4322 ’08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló- szerelés
4329 ’08   Egyéb épületgépészeti szerelés”

3. Az  Alapító  okirat  IV.2.  pontjából  törlésre  kerülnek  az  ún.  TEÁOR  kódok  a
tevékenység megjelölések változatlan tartalommal történő meghagyása mellett.

4. Az Alapító okirat IV.2. pontja kiegészül az alábbi rendelkezésekkel:
„Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Film-, video-, televízióműsor- gyártás

Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
Rádióműsor szolgáltatás

Hangfelvétel készítése, kiadása
Sportlétesítmény működtetése

Múzeumi tevékenység
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

Egyéb foglalás”

5. Az Alapító okirat IV.8. pontja az alábbira változik:
„A  társaság  Alapítója  kijelenti,  hogy  a  társaság  a  képesítéshez  kötött  tevékenységek
körébe  eső  feladatok  ellátásához  szükséges,  megfelelő  szakképesítéssel  rendelkező
munkavállalót,  illetve  tartós  polgári  jogi  szerződés  alapján  harmadik  személyt  kíván
foglalkoztatni.”



6. Az Alapító okirat VIII. 3. pontja az alábbiakra változik:
„A társaság köteles az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg közhasznúsági

jelentést készíteni, amelyet a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-ig a saját
honlapján (www.varosuzemelteto.hu) is nyilvánosságra hoz, illetve a cég székhelye

szerint illetékes cégbíróságon letétbe helyezi.”

7. Az Alapító okirat IX.2. pontja az alábbiakra változik:
„Az Alapító a Társaságot érintő döntéshozatalát megelőzően köteles a felügyelő

bizottság írásos véleményét beszerezni, akként, hogy a felügyelő bizottság elnökével
írásban közli a meghozandó határozatot és annak rövid indokolását. A felügyelő
bizottság véleményét a határozatjavaslat kézhez vételétől számított 5 napon belül
köteles írásban közölni az Alapítóval. A felügyelő bizottság véleményét a IX. 4.

pontban foglaltak szerint kell nyilvánosságra hozni.”

8. Az Alapító okirat IX.5. pontja az alábbiakra változik:
„Az Alapító határozatait és a felügyelő bizottság véleményét az ügyvezető annak

meghozatalát követő 8 napon belül a társaság honlapján (www.varosuzemelteto.hu)
köteles közzétenni.”

9. Az Alapító okirat X.7. pontja az alábbiakra változik:
„Az FB tagjait az Alapító választotta meg határozott időtartamra (2010. november 18-tól 5

évre, azaz 2015. november 18-ig), amely megbízatás meghosszabbítható, illetve az FB
bármely tagja a határozott idő lejárta előtt is visszahívható.”

10. Az Alapító okirat X.9. pontja az alábbiakra változik:
„Az FB tagjai:

Kunder Gyula Sándorné lakcíme: 3900 Szerencs, Petrikovits László út 14.
Nagy Gábor lakcíme: 3900 Szerencs, Nagyvárad köz 8/a.
Orosz Zoltánné lakcíme: 3900 Szerencs, Árpádhegy 12. ”

11. Az Alapító okirat X.9. pontja az alábbira változik:
„Az Alapító a FB tagjai számára 5.000 Ft/hó/fő költségtérítést állapít meg.”

12. Az Alapító okirat XI.1. pontja az alábbira változik:
„A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben

meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak
megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója

megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság
vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.”

13. Az Alapító okirat XI.2. pontja az alábbira változik:
„A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a gazdasági társaság könyveibe

betekinthet, a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság munkavállalóitól
felvilágosítást kérhet, a társaság pénzforgalmi számláit, ügyfélszámláit,

könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.”

14. Az Alapító okirat XI.3. pontjának 1 mondata az alábbira változik:

http://www.varosuzemelteto.hu/
http://www.varosuzemelteto.hu/


„A könyvvizsgáló véleményét ismerteti az ügyvezetővel, illetve az alapítóval.”

II. Az  Alapító  okirat  fentiekkel  nem érintett  pontjai  változatlan  tartalommal
maradnak hatályban.

III. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  jelen  határozattal
kapcsolatos okiratok aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

k.m.f.

(dr. Gadóczi Bertalan sk.) (Koncz Ferenc sk.)
                                     jegyző            polgármester

(dr. Takács István sk.) (dr. Egeli Zsolt sk.)
                 jegyzőkönyv-hitelesítő           alpolgármester

A kivonat hiteles: 


