
Szerencs Város Képviselő-testülete 

KIVONAT
Szerencs Város Képviselő-testülete 2011. február 15-én tartott 

ülésének jegyzőkönyvéből

24/2011. (II. 15.) Öt. 
HATÁROZAT 
Tárgy: alapító okirat módosítása (alapítói határozat)

Szerencs Város Képviselő-testülete, mint a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. alapítója az
alapító okiratát az alábbi pontokban módosítja:

1. Az alapító okirat IV.2 pontja az alábbi tevékenységekkel egészül ki:
Építési betontermék gyártása
Építési gipsztermék gyártása
Előre kevert beton gyártása
Habarcsgyártás
Szálerősítésű cement gyártása
Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
Építőkő, díszítőkő megmunkálása,
Csiszolótermék gyártása
Máshova nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása
Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése
Zöldség, dísznövény termelése
Gyümölcs, fűszernövény termelése
Erdőgazdálkodási termék-előállítás
Erdőgazdálkodási szolgáltatás

Az alapító a további tevékenységi köröket változatlanul hagyja azzal, hogy a TEÁOR számok
feltüntetését az alapító okiratban mellőzi.

2. Az alapító okirat IX. fejezete az alábbi ponttal egészül ki:

A társasági szerződés felhatalmazza a gazdasági társaság ügyvezetőjét - a főtevékenység
megváltoztatása  kivételével  -,  hogy  a  társaság  cégneve,  székhelye,  telephelyei  és
fióktelepei,  valamint  a  társaság  tevékenységi  körei  vonatkozásában  a  döntések
meghozatalára, és ezzel összefüggésben a társasági szerződés módosítására. /Gt. 18. §
(3)/” 

3.  Az  alapító  okirat  X.  fejezete  7.  és  8.  pontja  helyébe  az  alábbi  rendelkezés  lép,  ezzel
egyidejűleg az alapító a 10. pontot törli:

 7.  Az FB tagjait az Alapító jelöli ki határozott időtartamra 2011. február 15-től 2014.
december 31. napjáig, amely megbízatás meghosszabbítható, illetve az FB bármely tagja
a határozott idő lejárta előtt is visszahívható.



8. Az FB tagjai:
- Marton Péter 3900 Szerencs, Pozsonyi út 9. 
- Majoros Miklósné 3900 Szerencs, Szilas A. Pál utca 12. 
- Kocsis József 3900 Szerencs, Veres Péter utca 26.

4. Az alapító okirat XI. fejezete 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.  Ellenőrzi,  hogy  a  társaság  jelentései  valós  adatokat  tartalmaznak-e,  illetve
megfelelnek-e a jogszabály előírásainak, és véleményét ismerteti az ügyvezetővel,
illetve az alapítóval.

Név: Fekete Tibor 
Anyja neve: Nagy Viktória
Lakcím: 3432 Emőd, Szegfű u. 8.
Kamarai nyilvántartási száma: 001717
A megbízatás kezdő időpontja: 2011. február 15.
A megbízatás lejárta: 2014. december 31.

Az alapító okirat fentiekkel nem érintett pontjai változatlan tartalommal maradnak hatályban.

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

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal
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