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Tisztelt Képviselı-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı testülete 2016. május 13. napi ülésén a
67/2016. (V.19.) önkormányzati határozatával elfogadta Együttmőködési megállapodás
megkötését a Lajosmizse Város Önkormányzata tulajdonában lévı 700 hrsz-ú ingatlanán
városi sportcsarnok és kiszolgáló egységei építésére és felhatalmazta Basky András
polgármestert a szerzıdés aláírására.
A tárgyi beruházás megvalósítása érdekében bejegyzésre került a MIZSE-Sport Kft., mely a
projekt megvalósításában mőködik közre.
Az együttmőködési megállapodás 3./ pontja alapján Lajosmizse Város Önkormányzata 2 fıt
delegál 2016. május 31. napjáig a Mizse-Sport Kft. Felügyelı Bizottságába és a felek névsorát
és adatait biztosítja az ügyvezetı részére.
A Polgári Törvénykönyvrıl szóló 2013. évi V. Törvény 3:121. § (1) bekezdése alapján „A
felügyelıbizottság három tagból áll. Ha a társaságnál kötelezı felügyelıbizottság létrehozása
vagy ügydöntı felügyelıbizottság mőködik, semmis a létesítı okirat azon rendelkezése,
amely háromnál kevesebb tagú felügyelıbizottság felállítását írja elı. A felügyelıbizottság
testületként mőködik; az egyes ellenırzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja,
és az ellenırzési feladatokat megoszthatja tagjai között.
(2) A felügyelıbizottsági tag megbízatása öt évre - ha a társaság ennél rövidebb
idıtartamra jött létre, erre az idıtartamra – szól.”
3:120. § (2) bekezdése alapján „Ha a társaságnál felügyelıbizottság mőködik, a
beszámolóról a társaság legfıbb szerve a felügyelıbizottság írásbeli jelentésének birtokában
dönthet.
(3) Ha a felügyelıbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítı
okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfıbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a
gazdasági társaság érdekeit, a felügyelıbizottság jogosult összehívni a társaság legfıbb
szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.”
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 36.§ (1)
bekezdés h.) pontja alapján „az önkormányzati képviselı, valamint a képviselı-testület
bizottságának nem képviselı tagja nem folytathat olyan tevékenységet, amely a
feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja, továbbá nem lehet a helyi
önkormányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével mőködı gazdasági társaság,
továbbá a helyi önkormányzat tulajdoni részesedésével mőködı gazdasági társaság által
alapított gazdasági társaság legfıbb szervének - kivéve, ha a gazdasági társaság legfıbb
szerve a képviselı-testület -, ügyvezetésének tagja, személyes közremőködıje, képviselet
ellátására jogosultja.”
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Az önkormányzati képviselık és bizottsági tagok közül bárki delegálható a Felügyelı
Bizottságba.
Fentiek kapcsán az alábbi határozat-tervezet elfogadására teszek javaslatot
Határozat-tervezet
…../2016. (….) ÖH.
Döntés a Mizse Sport Kft-be Felügyelıbizottsági tag delegálásáról

Határozat
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Mizse Sport Kft.
Felügyelı Bizottságába az alábbi személyeket delegálja:
a. …………………………………
b. …………………………………
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a
Polgármestert, hogy Felügyelıbizottsági tagdelegálásról a nyilatkozatot az
Önkormányzat nevében aláírja és a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2016. június 23.
Lajosmizse, 2016. június 13.
Basky András s.k.
polgármester
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