Tisztelt Közgyűlés!
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 40/2012. (02.23.) számú
határozatában döntött arról, hogy a Pécsi Országos Színházi Fesztivál Nonprofit
Kft.-ben (továbbiakban: Társaság) fennálló 2.500.000,- Ft névértékű üzletrészéből
500.000,- Ft névértékű üzletrészt a Magyar Teátrumi Társaság Egyesületnek ad
el.
A társaság tagjai sorában, valamint az egyes tagok törzsbetéteiben bekövetkezett
változás miatt szükséges a Társaság társasági szerződésének módosítása.
A fentieken túlmenően a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényt
2012. január 1. napjával hatályon kívül helyezte a közhasznú jogállásról, valamint
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
(továbbiakban: Civiltörvény). A Civiltörvény a közhasznú jogállás megszerzésének
feltételei között felsorolja azokat a tartalmi elemeket, melyeknek a szervezet
létesítő okiratában történő szerepeltetése szükséges a közhasznúsági
nyilvántartásba vételhez. A Cégbíróság gyakorlata értelmében a Civiltörvény
hatályba lépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú jogállású szervezet 2012.
január 1-je után, a létesítő okiratának első módosításakor köteles azt a
Civiltörvény által előírt tartalmi követelményekhez igazítani. A Pécsi Országos
Színházi Fesztivál Nonprofit Kft.-nek a Civiltörvény rendelkezéseinek megfelelően
módosított társasági szerződése jelen előterjesztés mellékletét képezi.
A Közgyűlés a 40/2012. (02.23.) számú határozatában döntött arról, hogy a
társaság ügyvezetőjének – Stenczer Béla jelenlegi ügyvezető mellé – dr. Révész
Máriát delegálja 2014. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra, bruttó
200.000,- Ft/hó díjazás mellett. A társaság taggyűlésén az Önkormányzat
delegálásának megfelelően az új ügyvezető megválasztásra került 2012. július 1.
napjától 2014. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra a javasolt díjazás
mellett.
Az ügyvezetői pozícióba lépését megelőzően dr. Révész Mária jelezte az
Önkormányzat részére, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumában betöltött
magas rangú pozíciója miatt az ügyvezető feladatokat felelősségteljesen, és olyan
színvonalon, melyet a Pécsi Országos Színházi Találkozó (a továbbiakban:
POSZT) évről évre történő megszervezése igényel, nem tudja ellátni. Emiatt a
felkínált ügyvezetői pozícióról azzal, hogy a Minisztériumban folytatott munkája
során a POSZT-tal kapcsolatos ügyeket továbbra is támogatni kívánja, dr. Révész
Mária lemondott.
A fentiek miatt új ügyvezető delegálása szükséges Stenczer Béla jelenlegi
ügyvezető mellé. Javaslom, hogy 2012. július 1. napjától 2014. december 31.
napjáig tartó határozott időtartamra, bruttó 200.000,- Ft/hó díjazás mellett Kőhalmi
Andrea kerüljön ügyvezetőnek megválasztásra a jelenlegi ügyvezető mellé. A két
ügyvezető cégjegyzése joga együttes lenne. Kőhalmi Andrea 2008. július 1
napjától vezette a Művészetek és Irodalom Házát, jelenleg a Baranya Megyei
Múzeumok Igazgatóságának marketing vezetője, így a tisztség ellátására
megfelelő szakmai és vezetői tapasztalattal rendelkezik.
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Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat
vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló
11/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletének a 32. § (3) bekezdés 13. pontja
értelmében, ha többszemélyes gazdasági társaságban lévő önkormányzati
tulajdonrész 25%-nál nagyobb, az Önkormányzat Közgyűlése dönt a korlátolt
felelősségű társaság esetében a társasági szerződés módosításáról.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a leírtak figyelembe vételével döntsön a Pécsi
Országos Színházi Fesztivál Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági
szerződésének előterjesztés melléklete szerinti – az egységes szerkezetbe foglalt
társasági szerződésben jelzett –módosításáról, és hatalmazza fel a polgármestert,
hogy a Társaság rendkívüli taggyűlésén a társasági szerződés Közgyűlés által
eldöntött módosítását támogatva szavazzon.
Az előterjesztést az Oktatási és Kulturális Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság a 2012. június 20. napján tartandó ülésein tárgyalja. A Bizottságok
állásfoglalásáról a bizottságok Elnökei szóban tájékoztatják a Tisztelt Közgyűlést.
Pécs, 2012. június 11.
Nagy Csaba
alpolgármester

