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Tisztelt Képviselő-testület!
A Tisztelt Képviselő-testület 399/2017. (IX. 12.) határozatával a Soroksár Sport Club Kft.
felügyelő bizottsági tagi tisztségére választotta Fekete Tivadart a 2017. szeptember 12.
napjától 2021. szeptember 11. napjáig tartó határozott időre, aki azonban tisztségéről jelen
előterjesztés 1. számú mellékletét képező nyilatkozatával lemondott. A Soroksár Sport
Club Kft. ügyvezetője a felügyelőbizottsági tag személyére a határozati javaslat szerinti
javaslatot tette, a megjelölt személy a tisztséget elfogadná.
A Soroksári Sport Club Kft. esetében a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése alapján
felügyelőbizottság létrehozása kötelező. A köztulajdonban álló gazdasági társaság
felügyelőbizottsága – ha törvény eltérően nem rendelkezik – három természetes személyből
áll.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései szerint:
„3:26. § [A felügyelőbizottság létrehozása és tagsága]
(1) A tagok vagy az alapítók a létesítő okiratban három tagból álló felügyelőbizottság
létrehozását rendelhetik el azzal a feladattal, hogy az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek
megóvása céljából ellenőrizze.
(2) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság
tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki
vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.
(3) A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek
részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek,
tevékenységük során nem utasíthatóak.
(4) Az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a
döntéshozó szerv választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági
jogviszony az elfogadással jön létre.
(5) A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás
megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag
lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi.
3:121. § [A felügyelőbizottsági tagság]
(1) A felügyelőbizottság három tagból áll. Ha a társaságnál kötelező felügyelőbizottság
létrehozása vagy ügydöntő felügyelőbizottság működik, semmis a létesítő okirat azon
rendelkezése, amely háromnál kevesebb tagú felügyelőbizottság felállítását írja elő. A
felügyelőbizottság testületként működik; az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével
bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között.
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(2) A felügyelőbizottsági tag megbízatása öt évre - ha a társaság ennél rövidebb
időtartamra jött létre, erre az időtartamra - szól.
(3) A felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell
megfelelően alkalmazni.
(4) A felügyelőbizottságnak - a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól
eltekintve - nem lehet tagja a társaság munkavállalója.”
3:122. § [A felügyelőbizottság működése]
(1) A felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt.
(2) A felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjai legalább kétharmada, de
legalább három fő az ülésen jelen van.
(3) A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság
legfőbb szerve hagyja jóvá.
(4) Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma a létesítő okiratban megállapított szám alá
csökken, az ügyvezetés a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása
érdekében köteles összehívni a legfőbb szerv ülését, vagy ülés tartása nélküli
határozathozatalt kezdeményezni.”
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Soroksár Sport Club Kft.
felügyelőbizottsági tagsági tisztségeire új természetes személy megválasztásáról, továbbá a
személyi változás kapcsán az Alapító Okirat módosításáról dönteni szíveskedjék.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Alapító Okirat módosítására irányuló
határozati javaslat szövegét, valamint az egységes szerkezetű Alapító Okirat tervezetét a
cégeljárás során jogi képviseletet ellátó dr. László Jenő ügyvéd úrral egyeztettük.
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2. számú határozati javaslat II.
pontjában szereplő „jelen határozat 1. számú melléklete” kifejezésen jelen előterjesztés 2.
számú mellékletét kell érteni. A változásokat a határozati javaslatokban, valamint a
mellékletekben dőlt és félkövér betűszedet jelöli.
Határozati javaslatok:
1.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2018.(VI.05.) határozata a Soroksár Sport Club Kft. felügyelőbizottsági tagjának
megválasztásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Fekete Tivadar (anyja születési neve: Keszei Erzsébet, lakcím: 7632 Pécs, Zsuzsanna utca
1.) felügyelő bizottsági tagságáról történő lemondását tudomásul veszi.
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II. Az alapító okiratban megjelölt felügyelő bizottsági tagi tisztségre a 2018. június 5. napjától
2021. szeptember 11. napjáig terjedő határozott időre
Pongrácz Enikő
anyja születési neve: Zatureczki Enikő
lakcím: 2300 Ráckeve, Rákóczi utca 64.
szám alatti lakost választja.

2.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2018.(VI.05.) határozata a Soroksár Sport Club Kft. Alapító Okiratának
módosításáról:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.

a Társaság Alapító Okiratának 14. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„14. Felügyelőbizottság

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül.
14.2. A felügyelőbizottság elnöke:
Név: Merukné Körmendi Zsuzsa
Anyja születési neve: Ugorzinszki Mária
Lakcím: 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 22. 1. lépcsőház fszt. 2.
A megbízatás határozott időre,
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2018. március 13.
A megbízatás lejárta: 2021. szeptember 11.
14.3. A felügyelőbizottság tagjai:
Név: Pongrácz Enikő
Anyja születési neve: Zatureczki Enikő
Lakcím: 2300 Ráckeve, Rákóczi utca 64.
A megbízatás határozott időre,
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2018. június 6.
A megbízatás lejárta: 2021. szeptember 11.
Név: Kátai Tamás
Anyja születési neve: Pataki Katalin
Lakcím: 1238 Budapest, Csibuk u. 19.
A megbízatás határozott időre,
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2016. szeptember 11.
A megbízatás lejárta: 2021. szeptember 11.”
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II.

egyben elfogadja a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaságnak a jelen
határozat 1. sz. mellékletében foglalt egységes szerkezetű Alapító Okiratát.

III.

felhatalmazza a polgármestert, hogy a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű
Társaság módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és felkéri,
hogy gondoskodjon arról, hogy az a szükséges mellékletekkel felszerelten a Fővárosi
Törvényszékhez határidőn belül benyújtásra kerüljön.

Határidő: 2018. július 5.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben, a Mötv. 46. § (2) bekezdés b)
pontja alapján az érintett kérése esetén zárt ülés keretében tárgyalja. A határozati javaslat
elfogadása az Mötv. 50. § alapján minősített többséget igényel.
Budapest, 2018. május 16.
Kovátsné dr. Prohászka Beáta
osztályvezető-helyettes
előterjesztés készítője

Geiger Ferenc
polgármester
előterjesztő

Melléklet:
1. számú melléklet: felügyelőbizottsági tag nyilatkozata
2. számú melléklet: Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság egységes
szerkezetű alapító okirata

