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Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A Galéria '13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a 

Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő 

bizottsági tagjainak mandátuma 2019. december 31. napján lejárt. 

 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 

CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése alapján felügyelőbizottság létrehozása kötelező. A 

törvény 4. § (2) bekezdése értelmében kétszáz millió forintot meg nem haladó jegyzett tőkéjű 

köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága - ha törvény eltérően nem 

rendelkezik - három természetes személy tagból 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. 

(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 Galéria '13 Soroksár Kulturális 

Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Soroksári Szociális Foglalkoztató 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagsági tisztségeire új természetes 

személyek megválasztásáról, továbbá a személyi változás kapcsán az alapító okiratok 

módosításáról dönteni szíveskedjék. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 

Frakciók személyi javaslatait 2020. február 27. napján bekértük. 

 

Határozati javaslatok: 

 

1.) 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2020. (III.10.) határozata Galéria '13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról és alapító 

okiratának módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I.  A Galéria '13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

alapító okiratában megjelölt felügyelő bizottsági tagi tisztségekre a 2020. március 10. 

napjától 2025. március 9. napjáig terjedő határozott időre  

 

………………… (an.: ……………….. ) 

................................................... szám alatti  

 

………………… (an.: ……………….. ) 

................................................... szám alatti  

 

………………… (an.: ……………….. ) 

................................................... szám alatti  

 

lakosokat megválasztja. 

II.  a Galéria '13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Alapító Okiratának 9.2. és 9.7. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„9.2. A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll. A tagokat az Alapító választja, megbízásuk 

2020. március 10. napjától 2025. március 9. napjáig tartó határozott időtartamra szól. A 

Felügyelő Bizottság tagjai ezen időtartam lejártakor újraválaszthatók, és bármikor 

visszahívhatók.” 

„9.7. A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai: 2020. március 10. napjától 2025. 

március 9. napjáig terjedő határozott időre: 

 

………………… (an.: ……………….. ) 

................................................... szám alatti  

 

………………… (an.: ……………….. ) 

................................................... szám alatti  

 

………………… (an.: ……………….. ) 

................................................... szám alatti  

 

lakosok.” 

III.  felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Galéria '13 Soroksár Kulturális Szolgáltató 

Nonprofit 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: 2020. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

2.) 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2020. (III.10.) határozata a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról és alapító 

okiratának módosításáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító 

okiratában megjelölt felügyelő bizottsági tagi tisztségekre a 2020. március 10. napjától 

2025. március 9. napjáig terjedő határozott időre  

 

………………… (an.: ……………….. ) 

................................................... szám alatti  

 

………………… (an.: ……………….. ) 

................................................... szám alatti  

 

………………… (an.: ……………….. ) 

................................................... szám alatti  

 

lakosokat megválasztja. 

 

II.  a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító 

Okiratának 17. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

„17. A társaság működésének ellenőrzése: a felügyelő bizottság 

A társaságnál 2020. március 10. napjától 2025. március 9. napjáig tartó határozott 

időtartamra megválasztott három tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelő 

bizottság tagjait az alapító jelöli ki. 

Nevesítetten: 

 

 

……………… (születési név: …………….., an.: ……………….) 

………………………………………... szám alatti  

 

……………… (születési név: …………….., an.: ……………….) 

………………………………………... szám alatti  

 

……………… (születési név: …………….., an.: ……………….) 

………………………………………... szám alatti  

lakosokat. 

 

A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 

tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági 

tag, írásban tájékoztatni köteles.” 

III.  felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit 

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: 2020. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati 

javaslat elfogadása az Mötv. 50. § alapján minősített többséget igényel.  

 

Budapest, 2020. február 24. 

 

             

 

Kovátsné dr. Prohászka Beáta 

osztályvezető-helyettes 

Beruházási és Városüzemeltetési Osztály 

az előterjesztés készítője 

 

 

Bese Ferenc 

polgármester 

előterjesztő 

 

      


