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E L Ő TE RJ E S ZT É S

a Képviselő-testület 2015. március 11-i rendkívüli ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Labdarúgó Szövetség Klublicenc szabályzata értelmében az NB II-es labdarúgó
bajnokságban kizárólag olyan sportvállalkozás formájában működtetett labdarúgó klub vehet
részt, melynek cégjegyzésre jogosult képviselője államilag elismert felsőfokú végzettséggel,
vagy legalább középfokú sportszervező-menedzseri oklevéllel, vagy a klublicenc
adminisztráció által elismert ezekkel egyenértékű külföldön szerzett képesítéssel rendelkezik.
A szabályzat értelmében a jelenlegi ügyvezető önmagában nem tudja biztosítani a
bajnokságban történő nevezéshez szükséges feltételeket. Tekintettel arra, hogy Kaibás Dezső
ügyvezető tevékenységére a labdarúgó klub irányítása tekintetében a jövőben is szükség van,
ezért indokolt az F.C. Ajka Kft. esetében a kettős ügyvezetés bevezetése.
Ennek érdekében a képviselő-testületnek – mint a társaság többségi tulajdonosának – döntenie
szükséges a második ügyvezető személyéről és ezzel egyidejűleg a társasági szerződés ez
irányú módosításáról.
Javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a taggyűlésnek javasolja megválasztásra
Kaibás Dezső mellé ügyvezetőnek Móricz Vilmos Zoltán 8400 Ajka, Petőfi S. u. 29. szám
alatti lakost. Móricz Vilmos Zoltán jelentős sportszakmai múlttal és a licencszabályzatban
előírt képesítési feltételekkel rendelkezik. Ügyvezetőként feladatait megbízási jogviszony
keretében látja el. A módosított társasági szerződés értelmében mindkét ügyvezetőt önálló
cégjegyzési jogosultság illeti meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
H AT ÁROZAT I JAVAS L AT
Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
– az F.C. Ajka Kft. tulajdonosaként – javasolja a
taggyűlésnek,
hogy a
társaság jelenlegi
ügyvezetője
Kaibás
Dezső
mellé
újabb
ügyvezetőként – 2015. március 12. napjától 2018.
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február 14. napjáig terjedő határozott időtartamra –
Móricz Vilmos Zoltán (szül.: 1977. 02. 11., a.n.:
Sámson Mária) 8400 Ajka, Petőfi S. u. 29. 2. a.
szám alatti lakost válassza meg.
A képviselő-testület az ügyvezető díjazását havi
bruttó 50.000 Ft összegben javasolja megállapítani
a taggyűlésnek.
A képviselő-testület a társasági szerződésnek a
kettős ügyvezetés bevezetésével összefüggő
változásait elfogadásra javasolja a taggyűlésnek.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy
a
társaság
taggyűlésén
jelen
határozat
rendelkezéseinek megfelelően szavazzon.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2015. március 13.

Ajka, 2015. március 6.

Schwartz Béla
polgármester

