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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2017. szeptember 21-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: A Városüzemeltetési Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában van a 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (a továbbiakban: társaság). 

 

A társaság ügyvezetője, Boros Gábor azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy a 

gyakorlati ügyintézés és a feladatellátás folyamatosságának biztosítás érdekében szükségessé 

vált a társaság alapító okiratában található 11.2. b.) pont törlése.  

 

Ezen pont kizárólagos alapítói jogkörbe sorolja az 5 millió Ft értéket meghaladó 

szerződéskötésekről való döntést, ha az nem tartozik a társaság szokásos üzleti 

tevékenységének körébe. Ez a rendelkezés a gyakorlatban megnehezíti a társaság működését, 

hiszen bármilyen nagyobb összegű, esetlegesen sürgős intézkedést igénylő nem 

városüzemeltetési és temetkezési tárgykörű szerződés megkötését elnehezíti, tekintettel arra, 

hogy az alapítói jogosítványokat e tekintetben a Tisztelt Közgyűlés gyakorolja. 

 

Jelezte továbbá a társaság, hogy szükséges szerepeltetni az alapító okiratban további 

telephelyeket, valamint fióktelepet, ahol a társaság tevékenységet végez. 

 

A fentiekre vonatkozó változtatás a társaság alapító okiratában átvezetésre került, mely a 

határozat-tervezet mellékletét képezi. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alapító okirat fentiek szerinti módosítását, az 

előterjesztést megtárgyalni, és a határozat-tervezet szerinti döntését meghozni szíveskedjen. 

 

 

Kecskemét, 2017. szeptember 1. 

 

 

       

 Dr. Szeberényi Gyula Tamás  

 alpolgármester 



Határozat-tervezet 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2017. (IX. 21.) határozata 

A Városüzemeltetési Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

alpolgármester 4984-16/2017. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta:  

 

 

1./ A közgyűlés elfogadja a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 

 

2./ A közgyűlés felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Társaság jogi képviselője útján 

gondoskodjon az egységes szerkezetű alapító okirat ellenjegyzéséről, valamint a 

változásbejegyzési eljárás lefolytatásáról.  

A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy esetleges 

hiánypótlás esetén a szükséges okiratokat aláírja, jognyilatkozatokat megtegye. 

 

3./ A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a fenti 

döntésről a Társaság ügyvezetőjét tájékoztassa. 

 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  

Határidő: azonnal 

 


