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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2018. november 22-én tartandó ülésére 

 
 
Tárgy A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések 
meghozatala 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll a Kecskeméti 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (a továbbiakban: társaság). 
 
A társaság kezdeményezte önkormányzatunknál alapító okiratának módosítását és ehhez 
kapcsolódóan a szervezeti és működési szabályzat, valamint felügyelőbizottsága 
ügyrendjének módosítását. Az alapító okiratban a társaság által ellátott tevékenységek 
bővítésén túl a gyakorlati ügyintézés és a feladatellátás folyamatosságának biztosítását 
szolgáló, és egyéb technikai jellegű módosítások is szükségesek, így többek között 
szabályozásra kerül az ügyvezető akadályoztatása esetére szóló képviseleti jogosultság 
kérdésköre, az alapító pótbefizetésre kötelezésének kizártsága, a felügyelőbizottsági tagok 
kivételes esetben történő távszavazási lehetősége, valamint a társaság által megvásárolt 
kecskeméti 1245 hrsz-ú ingatlan telephelyként kerül szerepeltetésre.  A társaság 
felügyelőbizottsága az alapító okirat módosítását 2/20180925/FB számú határozatával 
támogatta.  
 
A fentiekre vonatkozó változtatások az alapító okiratban átvezetésre kerültek, mely a 
határozat-tervezet mellékletét képezi. 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. 
mellékletének 5.1.3. pontja alapján a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság dönt az 
önkormányzat kizárólagos és többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok esetén a 
szervezeti és működési szabályzatának és felügyelőbizottsági ügyrendjének elfogadásáról, így 
a Tisztelt Közgyűlésnek az alapító okirat módosításáról kell meghoznia döntését. A 
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság a 2018. november 20-i ülésén tárgyalja az SZMSZ és a 
felügyelőbizottság ügyrendjének módosítását. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezet 
szerinti döntést meghozni szíveskedjen.  
 
Kecskemét, 2018. 11.06. 
 

                                      Dr. Szeberényi Gyula Tamás 
                     alpolgármester 



 
 

HATÁROZAT-TERVEZET 
 

…./2018. (XI.22.) határozat 
A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 
alpolgármester 6013-8/2018. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 
1./ A közgyűlés a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát – a határozat 1. sz. melléklete szerinti 
tartalommal – elfogadja.  
 
2./ A közgyűlés felkéri a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjét, hogy jogi képviselője útján gondoskodjon az egységes szerkezetű 
alapító okirat ellenjegyzéséről, valamint a változásbejegyzési eljárás lefolytatásáról. 
A közgyűlés felhatalmazza Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestert, hogy 
esetleges hiánypótlás esetén a szükséges okiratokat aláírja, jognyilatkozatokat 
megtegye. 
 
3./ A közgyűlés felkéri Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestert, hogy a fenti 
döntésről a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét 
tájékoztassa. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
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