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JAVASLAT
a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. új felügyelőbizottsági tagjának

megválasztására

Tisztelt Közgyűlés!

A Dunaújvárosi  Kistérségi  Turisztikai  Közhasznú  Nonprofit  Kft.  (székhelye:  2400  Dunaújváros,
Vasmű  út  10/A.,  Cg.07-09-015843)  egyedüli  tagja  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata, ennek alapján a taggyűlést megillető hatásköröket az egyedüli tag, mint alapító
gyakorolja.

A Polgári  Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvény (továbbiakban:  Ptk.)  szerint  a  taggyűlés
kizárólagos hatáskörébe tartozik a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása.

A Dunaújvárosi  Kistérségi  Turisztikai  Közhasznú  Non-profit  Kft.  köztulajdonban  álló  gazdasági
társaság. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi
CXXII.  törvény  4.  § (1)-(2)  bekezdés  szerint  a  köztulajdonban  álló  gazdasági  társaságnál
felügyelőbizottság  létrehozása  kötelező.  A  köztulajdonban  álló  gazdasági  társaság
felügyelőbizottsága - ha törvény eltérően nem rendelkezik - három természetes személy tagból áll,
kétszáz millió forintot meghaladó jegyzett  tőkéjű gazdasági társaság esetében legalább három,
legfeljebb hat természetes személy tagból áll.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 25.
§ (1) bekezdésének i) pontja értelmében a cégjegyzék szükség esetén valamennyi cég esetében
tartalmazza a felügyelőbizottsági tagok nevét és lakóhelyét - ha a felügyelőbizottsági tag munka-
vállalói küldött, ezt a tényt is -, e jogviszonyuk keletkezésének és megszűnésének időpontját, illet-
ve ha a jogviszony megszűnésére a cégjegyzékben feltüntetett időpontnál korábban kerül sor, a
megszűnés tényleges időpontját.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  az  önkormányzat  gazdálkodásának  rendjéről
szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdésének 1.5. pontja a következőkről
rendelkezik: 

„Az önkormányzat egyszemélyes, illetőleg 50%-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel rendelkező
gazdasági társasága legfőbb szervének hatáskörébe tartozó alábbi jogait a közgyűlés gyakorolja:

a) az  alapító  okirat  (társasági  szerződés,  alapszabály)  megállapítása  (jóváhagyása)  és
módosítása, (…)

e) a társaság igazgatójának, ügyvezető igazgatójának, vezérigazgatójának, igazgatóság, felügyelő
bizottság  tagjainak  és  a  könyvvizsgálójának  –  a  jelölésre  vonatkozó  törvényi  előírások
figyelembe vételével történő – kinevezése (megválasztása), felmentése, visszahívása, kivéve,
ha  a  gazdasági  társaság  vagy  közhasznú  társaság  alapító  okirata  (társasági  szerződése,
alapszabálya) ettől eltérő rendelkezést tartalmaz ...”

A Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága három tagból áll
a  gazdasági  társaság  cégkivonata  szerint,  a  tagok  megbízatása  2020.  május  31-ig  tart  (1.
melléklet).

A fenti jogszabályi  rendelkezések alapján javaslatot teszünk Cserni Béla felügyelőbizottsági tag
visszahívására  2019.  február  28.  napjával.  Javasoljuk,  hogy  a  közgyűlés  a  visszahívott
felügyelőbizottsági  tag  helyére  új  felügyelőbizottsági  tagot  válasszon  meg  azzal,  hogy  az  új
felügyelőbizottsági  tag  megbízatása  2019.  március  1-jétől,  a  többi  felügyelőbizottsági  tagéval
megegyezően, 2020. május 31-ig tartson, változatlan díjazás mellett.



Az előterjesztést megtárgyalta a gazdasági és területfejlesztési bizottság, valamint az ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság. A bizottságok véleményét a bizottságok elnökei a közgyűlésen szóban
ismertetik.
 
Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a T. Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…  /2019. (II.14.) határozata

a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-profit Kft. új felügyelőbizottsági
tagjának megválasztásáról

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése,  mint  a  Dunaújvárosi  Kistérségi  Turisztikai
Közhasznú Non-profit Kft. (székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 10/A., Cg.07-09-015843)
alapítója  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvény,  továbbá  az  önkormányzat
gazdálkodásának  rendjéről  szóló  15/2015.  (V.22.) önkormányzati  rendelet  21.  §  (2)
bekezdésének 1.5. pontja alapján Cserni Béla  felügyelőbizottsági tagot a gazdasági társaság
felügyelőbizottságából  2019.  február  28.  napjával  visszahívja,  és  helyére a  Dunaújvárosi
Kistérségi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. új felügyelőbizottsági tagjának 2019. március 1-
jétől  2020.  május  31-ig   …................-t  (anyja  neve.:  ….............,  lakcíme:
…......................................) választja meg változatlan díjazás mellett.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  Dunaújvárosi  Kistérségi  Turisztikai
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a határozat 1. pontja alapján az alapító okirat módosítás
és  az  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okirat  elkészítésére,  továbbá  arra,  hogy  a
változásokat a Székesfehérvári Törvényszéken mint Cégbíróságon a határozat meghozatalát
követő 30 napon belül jelentse be.

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri  a  polgármestert  a  határozat  közlésére,
továbbá felhatalmazza a határozat 1. pontja alapján elkészített alapító okirat módosítás  és a
módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
      a polgármester 

               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                             
               a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője        
                 a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: 2019. február 21.

            - az alapító okirat módosítás aláírására: 2019. március 8.

Dunaújváros, 2019. február 14.

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság

elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

elnöke


