14 Érdi Újság
(Folytatás a 12. oldalról)
279/2009. (IX. 10.) KGY.
határozat
a Polgármesteri Hivatal
Alapító Okiratának
módosításáról
Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése Érd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának a
253/2008. (IX. 11) KGY. számú
határozattal elfogadott Alapító
okiratát az 1. számú melléklet
szerint módosítja, és elfogadja
a 2. számú mellékletben szerep
lő egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okiratot.
A Közgyűlés Felkéri a Polgár
mestert, hogy a módosított és
az egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okiratot a Közgyűlés
nevében írja alá.
Határidő: a határozat továbbítá
sára – azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester
(Az
alapító
okiratok
a
www.erd.hu internetes oldalon
vagy a Polgármesteri Hivatalban
megtekinthetők.)
280/2009. (IX. 10.) KGY.
határozat
a Gárdonyi Géza Általános
Iskola átszervezéséről
Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése úgy dönt, hogy a Gárdonyi
Géza Általános Iskolát a
2010/11‑es tanévtől 8+4 évfolya
mos összetett iskolává szervezi.
Határidő: 2010. szeptember 1.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester
281/2009. (IX. 10.) KGY.
határozat
a Gárdonyi Géza Általános
Iskola igazgatójának felhatalmazásáról a gimnáziumi kód
megkérésére
Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése felhatalmazza a Gárdonyi
Géza Általános Iskola igazgatóját
a gimnáziumi kód megkérésé
re a Felvételi Központtól és a
2010/11. tanévre vonatkozó fel
vételi eljárás megindítására.
Határidő: 2009. október 15.
Felelős: Marosánné Dr. Gáti
Gabriella intézményvezető
282/2009. (IX. 10.) KGY.
határozat
a Gárdonyi Géza Általános
Iskola átszervezésével
kapcsolatos jogi, szakmai
feladatok elvégzéséről
Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése felhatalmazza a polgármes
tert, hogy az átszervezéssel kap
csolatos jogi, szakmai feladatok
elvégzéséről gondoskodjon, és
azokat terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: a Közgyűlés februári
ülése
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester, Marosánné Dr. Gáti
Gabriella intézményvezető
283/2009. (IX. 10.) KGY.

közzététel
határozat
a Gárdonyi Géza Általános
Iskola átszervezésével kapcsolatos anyagi fedezetről
Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése Gárdonyi Géza Általános
Iskola 8+4 évfolyamos összetett
iskolává történő átszervezésének
anyagi fedezetét a város költség
vetésébe betervezi.
Határidő: a város 2010. évi költ
ségvetésének előkészítése
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester
284/2009. (IX. 10.) KGY.
határozat
az Érdi Városi Televízió és
Kulturális Kft. közhasznú
nonprofit gazdasági társasággá
alakításáról és az alapító okiratának módosításáról
1. Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése, mint alapító az Érdi Városi
Televízió és Kulturális Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaságot
közhasznú nonprofit korlátolt
felelősségű társasággá alakítja át
2010. január 1‑jei hatállyal.
2. Érd Megyei Jogú Város
Közgyűlése, mint alapító az 1.
pont értelmében az Érdi Városi
Televízió és Kulturális Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
cégnevét Érdi Városi Televízió és
Kulturális Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaságra, rövidített cégnévét
pedig Érdi Városi Televízió és
Kulturális Kft. helyett Érdi Városi
Televízió és Kulturális Nonprofit
Kft.-re változtatja.
3. Érd Megyei Jogú Város
Közgyűlése, mint alapító az Érdi
Városi Televízió és Kulturális
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság alapító okiratát az aláb
biak szerint módosítja:
3.1 Az alapító okirat címe és a II.
pontja helyébe az alábbi lép:
„Érdi Városi Televízió és
Kulturális Szolgáltató
közhasznú nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
Alapító Okirata
II. A társaság cégformája,
cégneve:
A társaság cégformája:
Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
A társaság cégneve:
Érdi Városi Televízió és
Kulturális Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév:		
Érdi Városi Televízió és
Kulturális Nonprofit Kft.
3.2 Az alapító okirat IV. pontja
helyébe az alábbi lép:
„IV A Társaság tevékenysége:
A társaság a közhasznú szerve
zetekről szóló 1997. évi CLVI:
törvény 26. § c) pontjába foglalt
tevékenységek közül az alábbia
kat végzi:
1. nevelés és oktatás, képesség
fejlesztés, ismeretterjesztés,
2. kulturális tevékenység,
3. kulturális örökség megóvása,
A társaság közhasznú tevékeny

sége keretében továbbítja a város
lakossága felé a település életé
nek fontosabb eseményeit, kultu
rális örökségét. Tevékenységével
elő kívánja segíteni a lakosság
nevelését, oktatását.
Alapvető feladatként ellátja a
városi kulturális események szer
vezését.
A társaság cél szerinti közhasznú
tevékenységi körei:
Főtevékenység:
• 59.11 Film-, video-, televízió
műsorgyártás”
• Előadó-művészet
• Előadó-művészetet kiegészítő
tevékenység
• Alkotóművészet
• Művészeti létesítmények
működtetése
• m.n.s. egyéb szórakoztatás,
szabadidős tevékenység
A társaság további tevékenységei:
• Könyvkiadás
• Folyóirat, időszaki kiadvány
kiadása
• Egyéb kiadói tevékenység
• Film-,videogyártás, televíziós
• műsorfelvétel utómunkálatai
• Film-, video-, televízióprogram
terjesztése
• Filmvetítés
• Hangfelvétel készítése, kiadá
sa
• Televízióműsor összeállítása,
szolgáltatása
• Vezetékes távközlés
• Vezeték nélküli távközlés
• Műholdas távközlés
• Számítógépes programozás
• Hírügynökségi tevékenység
• PR, kommunikáció
• Reklámügynöki tevékenység
• Médiareklám
• Fényképészet
• M.n.s. egyéb szakmai, tudo
mányos, műszaki tevékenység
• Konferencia, kereskedelmi
bemutató szervezése
A társaság üzletszerű gazdasági
tevékenységei:
• Egyéb sokszorosítás
• Könyv-kiskereskedelem
• Újság-, papíráru-kiskereske
delem
• Zene-, videofelvétel kiskeres
kedelme
• Egyéb m.n.s. áru kiskereske
delme
• Rendezvényi étkeztetés
• Egyéb vendéglátás
• Saját tulajdonú, bérelt ingat
lan bérbeadása, üzemeltetése
• Videókazetta, lemez kölcsön
zése
• Utazásszervezés
• Egyéb foglalás
Üzletszerű gazdasági tevékeny
séget a társaság a közhasznú
tevékenysége elősegítése és meg
valósítása érdekében kiegészítő
jelleggel folytat, e tevékenység a
közhasznú célokat nem veszé
lyeztetheti.
A gazdálkodása során elért ered
ményét nem osztja fel, azt az
alapító okiratban meghatározott
közhasznú tevékenységére for
dítja.
A társaság közvetlen politikai
tevékenységet nem folytat, szer

vezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem
nyújt.
3.3 Az alapító okirat IX. pontja
helyébe az alábbi lép:
IX. A társaság szervezete:
A társaságnál taggyűlés nem
működik. A taggyűlés hatásköré
be tartozó kérdésekben az alapító
dönt, amelyről köteles a vezető
tisztségviselőt írásban értesíteni.
A döntéshozatalt megelőzően az
alapító köteles a felügyelő bizott
ságot, valamint az ügyvezetőt
a döntés tárgyának közlésével
írásban megkeresni, és megfele
lő határidő tűzésével – különös
tekintettel a felügyelő bizottság
működési rendjére – írásbeli véle
ményüket beszerezni. Az írásos
vélemények nyilvánosak. Az ala
pító döntéseiről az ügyvezetőt
írásban köteles értesíteni.
Az ügyvezető az alapító dönté
seiről folyamatos nyilvántartást
vezet (határozatok könyve).
A döntéseket meghozatalukat
követően haladéktalanul be kell
vezetni a határozatok könyvébe.
A nyilvántartásból a döntés tar
talmának, időpontjának és hatá
lyának világosan ki kell derülnie.
Az alapító döntései nyilvánosak.
Amennyiben az alapító más sze
mélyeket is érintő döntést hoz
– az érintettek számától függően
–, a döntést az ügyvezető vagy
írásban közli az érintettekkel,
vagy haladéktalanul gondoskodik
annak az Érdi Újságban, illetve a
város hivatalos honlapján (www.
erd.hu) való közzétételéről.
A tag kizárólagos hatáskörébe
tartozik:
a) a számviteli törvény szerinti
beszámoló elfogadása, ideértve
az adózott eredmény felhasználá
sára vonatkozó döntést;
b) pótbefizetés elrendelése és
visszatérítése;
c) üzletrész felosztásához való
hozzájárulás és az üzletrész
bevonásának elrendelése;
d) a 2006. évi IV. törvény 37. §ában foglalt kivétellel az ügyveze
tő megválasztása, visszahívása és
díjazásának megállapítása;
e) a felügyelő bizottság tagjainak
megválasztása, visszahívása, díja
zásának megállapítása;
f) a könyvvizsgáló megválasztása
és visszahívása;
g) az ügyvezetők és a felügyelő
bizottsági tagok ellen kártérítési
igények érvényesítése;
h) a társaság jogutód nélküli
megszűnésének, átalakulásának
elhatározása,
i) az alapító okirat módosítása;
j) közhasznúsági jelentés elfoga
dása,
k) befektetési szabályzat elfoga
dása,
l) mindazon ügyek, amelyeket
törvény vagy a társasági szerző
dés a taggyűlés kizárólagos hatás
körébe utal.
A tag – a megválasztással, illetve
kinevezéssel kapcsolatos ügyek
kivételével – a hatáskörébe tar
tozó döntés meghozatalát meg
előzően köteles a vezető tiszt
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ségviselők, valamint a Felügyelő
Bizottság véleményét megismer
ni. A Felügyelő Bizottság fentiek
szerinti véleményét bizottsági
ülésen hozza, melyet a Felügyelő
Bizottság elnöke köteles a bizott
sági napirendi pontok közé fel
venni, és a bizottságot a döntés
tervezet átvételét követő 8. napra
összehívni. A vélemény beszerzé
se oly módon történik, hogy a tag
döntési tervezetét írásban eljut
tatja az érintettek részére (ügyve
zető, Felügyelő Bizottság elnöke)
véleményezésre. A véleményező
fórumok kötelesek az átadott ter
vezetekről legkésőbb az átvételtől
számított 15 napon belül vélemé
nyüket írásban eljuttatni a tag
részére. Halaszthatatlan döntés
esetében a vélemény beszerzése
rövid úton (pl. távbeszélő, fax,
e-mail) is történhet, azonban az
így véleményt nyilvánító sze
mély nyolc napon belül köteles
véleményét írásban is a döntést
hozó rendelkezésére bocsá
tani. Az írásos vélemény vagy
az ülésről készült jegyzőkönyv,
illetve annak kivonata nyilvános,
azt az egyedüli tag határozatá
val együtt – a döntés meghoza
talától számított harminc napon
belül – a cégbíróságon a cégiratok
közé letétbe kell helyezni. A tag
a véleményező fórumok részére
döntését a döntés meghozatalától
számított 3 napon belül köteles
írásban megküldeni.
A tag köteles az Áht. értelmében
szabályzatot alkotni a gazdálkodó
szervezet vezető tisztségviselői,
Felügyelő Bizottsági tagjai és más,
a tag által meghatározott veze
tő állású munkavállalói javadal
mazása módjának, mértékének
főbb elveiről, annak rendszeréről.
A szabályzatot legkésőbb jelen
alapító okirat elfogadásától szá
mított 30 napon belül kell elkészí
teni és az elfogadásától számított
harminc napon belül a cégiratok
közé letétbe kell helyezni.
3.4 Az alapító okirat X. pontja
helyébe az alábbi lép:
X. Társaság ügyvezetője, cégjegy
zés módja:
Társaság ügyvezetője:
Bozsogi János István
(an: Lukács Klarissza)
Lakcím: 2030 Érd, Nyírfa u. 60.
Az ügyvezető a társaságot önálló
an képviseli, megbízatása 2009.
február 16-ától számított 5 évre,
2014. február 16-ig szól.
A z
ügyvezető jogkörére, feladatára,
megbízásának megszűnésére a
2006. évi IV. törvény 21. §–32.
§-ában valamint a 149. §–151.§ában előírtak vonatkoznak.
Az ügyvezető jogosítványai és
kötelezettségei:
Az ügyvezető
– jogosult a társaság képviseletére
és ügyeinek intézésére;
– köteles a könyvvizsgálóval a
polgári jog általános szabályai
szerint szerződést kötni;
– köteles elkészíteni vagy elké
szíttetni a társaság mérlegét,
vagyonkimutatását;
– gondoskodik a jogszabályok
által előírt szabályzatok nyil

vántartásáról, elkészítéséről és
ismertetéséről, a bejelentési köte
lezettségek megtételéről;
– köteles a cégbíróságnak beje
lenteni a társaság alapító okiratá
nak módosítását, a cégjegyzékbe
bejegyzett jogokat, tényeket, ada
tokat és ezek változását, valamint
törvényben előírt más adatokat;
– köteles a társaság tagjairól nyil
vántartást, tagjegyzéket vezetni;
köteles a tagjegyzéket, illetve a
tagjegyzékben feltüntetett adatok
megváltozása esetén a hatályos
tagjegyzéket a cégbíróságnak
benyújtani;
a Gt. és a társasági szerződés által
előírt egyéb feladatokat ellátni;
– köteles a társaság ügyeiről szer
zett értesüléseit üzleti titokként
megőrizni.
– a munkáltatói jogok gyakor
lója.
Az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok:
Nem lehet ügyvezető az, akit
bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés bün
tetésre ítéltek, amíg a büntetett
előélethez fűződő hátrányos jog
következmények alól nem men
tesül.
Nem lehet ügyvezető, akit jogerős
bírói ítélettel a vezető tisztség
gyakorlásától eltiltottak, e tilalom
hatálya alatt.
Nem lehet ügyvezető, akit vala
mely foglalkozástól eltiltottak, az
ítélet hatálya alatt, ha az abban
megjelölt tevékenységet főtevé
kenységként folytatja a társaság.
Gazdasági társaságnak megszün
tetési eljárás során való törlését
követő két évig nem lehet a társa
ság ügyvezetője az a személy, aki
a törlést megelőző naptári évben
a gazdasági társaságnál vezető
tisztségviselő volt.
Az ügyvezető – a nyilvánosan
működő részvénytársaságban
való részvényszerzés kivételével
– nem szerezhet részesedést a
társaságéval azonos tevékenysé
get főtevékenységként megjelölő
más gazdálkodó szervezetben,
továbbá nem lehet vezető tiszt
ségviselő a társaságéval azonos
főtevékenységet végző más gaz
dasági társaságban, illetve szö
vetkezetben, kivéve, ha ehhez az
alapító hozzájárul.
Az ügyvezető és közeli hozzá
tartozója, valamint élettársa nem
köthet a saját nevében vagy javá
ra a társaság főtevékenységi köré
be tartozó ügyleteket.
Az ügyvezető és közeli hozzá
tartozója, valamint élettársa a
felügyelő bizottság tagjává nem
választható meg.
Közhasznú szervezet megszűntét
követő két évig nem lehet a tár
saság ügyvezetője az a személy,
aki olyan közhasznú szervezetnél
töltött be – annak megszűntét
megelőző két évben legalább egy
évig – vezető tisztséget, amely az
adózás rendjéről szóló törvény
szerinti köztartozását nem egyen
lítette ki.
(Folytatás a 16. oldalon)

