LAKITELEK POLGÁRMESTERE
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

Telefon: +36 76/449-011, 449-003
Fax.: +36 76/449-055
Ikt.szám: LPH/3247-2/2021.

Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
57/2021. (IV.30.) számú határozata
A LAKI-KONYHA Nonprofit Kft. ügyvezetőjének ügyvezetői tisztségből történő visszahívása
Lakitelek Önkormányzata Polgármestere Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének feladatés hatáskörében eljárva - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rend. valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel - polgármesteri hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:
Lakitelek Önkormányzata, mint a LAKI-KONYHA Nonprofit Közétkeztetési, Vendéglátóipari,
és Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnév: LAKI-KONYHA Nonprofit Kft., székhely: 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 104., cjsz: 03-09-116405, adószám:
14381258-2-03, továbbiakban: Társaság) alapítója döntött arról, hogy a Társaság ügyvezetőjét, Kazinczi István, 5082 Tiszatenyő, Széchenyi út 26. szám alatti lakost a határozat mellékleteként csatolt alapítói határozat alapján a mai nappal, azaz 2021. április 30. napjával a LAKIKONYHA Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségéből visszahívja.

Felelős:
Határidő:

polgármester
értelemszerű

Értesül:

LAKI-KONYHA Nonprofit Kft.
Irattár

Lakitelek, 2021. április 30.

Madari Róbert s.k.
polgármester

A 57/2021. (IV. 30.) számú határozat melléklete

LAKI-KONYHA Nonprofit Kft.
(6065 Lakitelek, Széchenyi körút 104. cjsz: 03-09-116405 adószám: 14381258-2-03)
2021. 04. 30. napi Alapító Határozata:
Alulírott Madari Róbert polgármester, mint a LAKI-KONYHA Nonprofit Közétkeztetési,
Vendéglátóipari, és Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnév: LAKIKONYHA Nonprofit Kft., székhely: 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 104.,
cjsz: 03-09116405 adószám: 14381258-2-03, továbbiakban: Társaság) alapítójának, Lakitelek Önkormányzata törvényes képviselője a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései
szerinti hatáskörben eljárva alábbi alapítói írásbeli határozatokat hozta Lakiteleken, 2021. április 30.
napján:
1/2021. (IV.30.) Alapítói Határozat:
Alapító akként dönt, hogy Kazinczi István (5082 Tiszatenyő, Széchenyi út 26. szám alatti lakos)
2019. december 1. naptól határozatlan időtartamra szólóan kinevezett és megbízott ügyvezetőt a mai
nappal-, azaz 2021. április 30. nappal a LAKI-KONYHA Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségéből
visszahívja. Alapító rögzíti, hogy Kazinczi István eddigi ügyvezető vezető tisztségviselői jogviszonya erre figyelemmel a mai nappal a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
3:25. § (1) c) pontja és (2) bekezdése alapján megszűnik.
Alapító rögzíti, hogy a Ptk. 3:25. § (2) bekezdése értelmében az ügyvezetőt a jogi személy alapítója
bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja, ekként döntését nem kell megindokolnia.
Alapító továbbá akként dönt, hogy a Kazinczi István 2019. december 1. napi ügyvezetői kinevezésére figyelemmel megkötött vezető állású munkavállalói munkajogviszonyát külön okiratban szintén
indokolás nélkül megszünteti a mai nappal, 30 napos felmondási idővel.
Alapító rögzíti, hogy Kazinczi István eddigi ügyvezető visszahívását követően új ügyvezető választása szükséges.
Az Alapító az új ügyvezető választást és megbízást követően elfogadja és külön íven aláírja majd a
2021. április 30. napján kelt, és minden 2021. április 30. napján kelt alapítói határozatát, és a cégjegyzéket is érintő módosításokat is tartalmazó, dőlten félkövérrel jelzett változásokkal egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.
Alapító a fentiek szerint majd külön íven aláírandó-, és a változásokkal egységes szerkezetű Alapító
Okiratnak és jelen alapítói határozatnak a teljes bizonyítóerejű magánokiratokba szerkesztésével és
szabályszerű ügyvédi ellenjegyzésével, a LAKI-KONYHA Nonprofit Kft. változásbejegyzési eljárásában a Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága előtt történő eljárási képviseletével felkéri Dr. Nagy
Péter egyéni ügyvédet (2628 Szob, Köztársaság u. 2., KASZ: 36065987), aki azt az okiratok szabályszerű ügyvédi ellenjegyzésével egyezően elfogadja.
Lakitelek, 2021. 04. 30.
Madari Róbert polgármester
Lakitelek Önkormányzata
Alapító törvényes képviseletében

Lakiteleken, 2021. 04. 30. napján ellenjegyzem:

LAKITELEK POLGÁRMESTERE
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

Telefon: +36 76/449-011, 449-003
Fax.: +36 76/449-055
Ikt.szám: LPH/3247-3/2021.

Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének
58/2021. (IV.30.) számú határozata
A LAKI-KONYHA Nonprofit Kft. ügyvezetőjének kinevezése, megbízása
Lakitelek Önkormányzata Polgármestere Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének feladatés hatáskörében eljárva - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rend. valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel - polgármesteri hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:
Lakitelek Önkormányzata, mint a LAKI-KONYHA Nonprofit Közétkeztetési, Vendéglátóipari,
és Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnév: LAKI-KONYHA Nonprofit Kft., székhely: 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 104., cjsz: 03-09-116405, adószám:
14381258-2-03, továbbiakban: Társaság) alapítója döntött arról, hogy a Társaság ügyvezetőjének, Kovács Lívia, 6000 Kecskemét, Kisfái tanya 26. szám alatti lakost - figyelemmel Lakitelek Önkormányzata 57/2021. (IV. 30.) számú határozatára - a határozat mellékleteként csatolt
alapítói határozat alapján a mai nappal, azaz 2021. április 30. napjával a LAKI-KONYHA Nonprofit Kft. ügyvezetőjéül - 2021. április 30. napjától 2021. július 31. napjáig tartó, határozott
időtartamra szólóan - kinevezi ill. megbízza.

Felelős:
Határidő:

polgármester
értelemszerű

Értesül:

LAKI-KONYHA Nonprofit Kft.
Irattár

Kelt: Lakitelek, 2021. április 30.

Madari Róbert s.k.
polgármester

A 58/2021. (IV. 30.) számú határozat melléklete
LAKI-KONYHA Nonprofit Kft.
(6065 Lakitelek, Széchenyi körút 104. cjsz: 03-09-116405 adószám: 14381258-2-03)
2021. 04. 30. napi Alapító Határozata:
Alulírott Madari Róbert polgármester, mint a LAKI-KONYHA Nonprofit Közétkeztetési,
Vendéglátóipari, és Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnév: LAKIKONYHA Nonprofit Kft., székhely: 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 104.,
cjsz: 03-09116405 adószám: 14381258-2-03, továbbiakban: Társaság) alapítójának, Lakitelek Önkormányzata törvényes képviselője a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései szerinti hatáskörben eljárva alábbi alapítói írásbeli határozatokat hozta Lakiteleken, 2021. április
30. napján:
2/2021. (IV.30.) Alapítói Határozat:
Alapító úgy dönt, hogy a Kazinczi István (5082 Tiszatenyő, Széchenyi út 26. szám alatti lakos) eddigi ügyvezető visszahívásáról szóló 1/2021.(IV.30.) Alapítói Határozat alapján és miatt
a LAKI-KONYHA Nonprofit Kft. új ügyvezetőjéül
Kovács Lívia, 6000 Kecskemét, Kisfái tanya 26. szám alatti lakost nevezi ki- illetve bízza meg önálló
törvényes képviseleti joggal és önálló aláírási joggal a 2021. április 30. napjától 2021. július 31. napjáig tartó határozott időtartamra szólóan és terjedően.
Az Alapító fentiekre figyelemmel efogadja és külön íven aláírja a 2021. április 30. napján kelt, és
minden 2021. április 30. napján kelt alapítói határozatát, és a cégjegyzéket is érintő módosításokat
is tartalmazó, dőlten félkövérrel jelzett változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.
Alapító a fentiek szerint külön íven aláírt-, és a változásokkal egységes szerkezetű Alapító Okiratnak és jelen alapítói határozatnak a teljes bizonyítóerejű magánokiratokba szerkesztésével és szabályszerű ügyvédi ellenjegyzésével, a LAKI-KONYHA Nonprofit Kft. változásbejegyzési eljárásában
a Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága előtt történő eljárási képviseletével felkéri Dr. Nagy Péter
egyéni ügyvédet (2628 Szob, Köztársaság u. 2., KASZ: 36065987), aki azt az okiratok szabályszerű
ügyvédi ellenjegyzésével egyezően elfogadja.
Lakitelek, 2021. 04. 30.
Madari Róbert polgármester
Lakitelek Önkormányzata
Alapító törvényes képviseletében

Lakiteleken, 2021. 04. 30. napján ellenjegyzem:

