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Ikt. szám: 9637-1/2018. 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2018. április 26-án tartandó ülésére 

 

Tárgy: Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. társasági szerződésének módosítása 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonában van az AIPA 

Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: társaság). 

 

A társaság ügyvezetője, Csapó Ágnes azzal fordult önkormányzatunkhoz, hogy a gyakorlati 

ügyintézés és a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében szükségessé vált a 

társaság létesítő okiratában található II/4. pont és a IV. fejezet kiegészítése, valamint II/10. 

pont beemelése (a változásokat aláhúzott, dőlt betűvel jelöltük).  

 

E módosítások a társaság taggyűlésének összehívását könnyítik meg azzal, hogy az írásban 

történő összehívás a meghívó kiküldésével történhet az ügyvezető választása szerint ajánlott 

postai küldeményként vagy e-mail útján, illetőleg személyes átvétel keretében. Továbbá a 

módosítás lehetővé teszi a taggyűlés összehívása nélküli határozathozatalt, amikor is a tagok a 

tervezet kézhezvételétől számított nyolcnapos határidőben küldhetik meg szavazatukat az 

ügyvezetés részére, ennek hiányában a tag szavazatát mint tartózkodást kell rögzíteni. A 

közlés, illetőleg a kapcsolatfelvétel történhet e-mailben vagy személyes átvétel útján is. A 

taggyűlés jegyzőkönyvét az ügyvezetés elektronikus úton, szkennelt formában is megküldheti. 

Ezáltal gördülékenyebbé és hatékonyabbá tud válni a társaság mindennapi működése. 

 

A fentiekre vonatkozó változtatás a társasági szerződésben átvezetésre került, mely a 

határozat-tervezet mellékletét képezi. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a társasági szerződés fentiek szerinti módosítását, az 

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

 

 

Kecskemét, 2018. április 2. 

 

 

       

 Szemereyné Pataki Klaudia  

 polgármester 



Határozat-tervezet 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2018. (IV.26.) határozata 

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. társasági szerződésének módosítása 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 9637-1/2018. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta:  

 

 

1./ A közgyűlés elfogadásra javasolja az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlése 

számára a társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését a 

határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 

2./ A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a társaság 

taggyűlésén Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát a fenti tulajdonosi 

álláspont szerint képviselje. 

 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  

Határidő: azonnal 

 


