
K I V O N A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 25. napján, a városháza  
I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 12.  – rendes, nyílt – ülés jegyzőkönyvéből. 
 
128/2012. (IV.25.) MÖKT h. 
Tárgy: A Makói Kommunális Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 
  
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Kommunális Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság (6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.) egyszemélyi alapítója 
és a tulajdonosi jogok gyakorlója a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
10. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt - át nem ruházható jogkörében eljárva  - úgy határoz, 
hogy a társaság alapító okiratának I. fejezet 3. pontjában rögzített telephelyei közül a 
6900 Makó, Járandó u. 9. (Gyepmesteri Telep) szám alatti telephelyet, valamint az I. 
fejezet 4. pontjában rögzített 7394 Magyarhertelend, Tábor u. 2. (Gyermek-és Ifjúsági 
Tábor) szám alatti fióktelepet törli. 
  
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Kommunális Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság (6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.) egyszemélyi alapítója 
és a tulajdonosi jogok gyakorlója a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
10. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt - át nem ruházható jogkörében eljárva  - úgy határoz, 
hogy a társaság alapító okiratának I. fejezet 3. pontjában rögzített telephelyei közé a 
6900 Makó, 10315/2 hrsz., kivett dögtér (Gyepmesteri Telep) szám alatti ingatlant, mint 
telephelyet, valamint az I. fejezet 4. pontjába a 7394 Magyarhertelend, Tábor u. 1., 
Magyarhertelend 1/8 hrsz. szám, kivett úttörőtábor (Gyermek-és Ifjúsági Tábor) alatti 
ingatlant, mint fióktelepet felveszi. 
  
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Kommunális Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság (6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.) egyszemélyi alapítója 
és a tulajdonosi jogok gyakorlója a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
10. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt - át nem ruházható jogkörében eljárva  - úgy határoz, 
hogy a társaság alapító okiratának II. fejezet 1. pontja az alábbiakkal egészül ki: 
  
5222 Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás 
  
  
Az alapító okirat rendelkezései egyebekben változatlanok maradnak. 
  
A képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a változás bejegyzése érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapítói döntés, valamint a társaság által 
székhelyként, telephelyként, fióktelepként használt ingatlanok jogszerű használatának 
cégbíróság előtti igazolásául szolgáló iratok aláírására. 
  



 
Határidő: azonnal 
Felelős: ügyvezető 
  
A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. 
  
Értesítést kap: 

 Makó Város polgármestere  
 Makó Város jegyzője  
 Makói Kommunális Nonprofit Kft. (6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.) ügyvezetője  
 Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda 

 
 
 

K. m. f. 
 

        Dr. Buzás Péter s. k.          Dr. Bánfi Margit s. k. 
    polgármester                            jegyző 
 
 
                   Molnár László s. k.              Toldi János s. k. 
                      jkv. hitelesítő                 jkv. hitelesítő  
 

A kivonat hiteléül: 
 
 
Záradék: 
A képviselő-testület a határozatot 2012. április 25-i ülésén fogadta el. 
A határozat 2012. április 26-tól – hirdetőtáblán kifüggesztésre került. 
 
Makó, 2012. április 26. 
 

Dr. Bánfi Margit 
jegyző 

 


