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Pécs Megyei Jogú Város onkormányzata ( a továbbiakban: alapító) a Pécsi Nemzeti
Szinház Nonprofit Korlátolt Felelősségtj Társaság (székhelye:7621 Pécs, Színház tér 1.,
cégjegyzékszáma: 02-09-078213) 2011. november 24. napján kelt alapító okiratát
(továbbiakban: alapító okirat) a Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 02-09-
078213/4. sorszámŰ végzésének megfelelően az alábbiak szerint módosítja:

1') Az alapító okirat 6.2.22. pontja törlésre kerÜl, a 6'2'23. és 6'2.24. pontok számozása
6.2.22. és 6.2.23. pontra változik

2') Az alapító okirat 9.6. pontja helyébe az alábbi rendelkezése lép:

9.6. A felügyelőbizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását. Ennek
során a vezető tisztségviseloktől jelentést, a társaság munkavállalóitÓl ped|g
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveibe és irataiba
betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A társaság vezető tisztségviselői a
jelentésÜket, a társaság munkavállalói a tájékoztatást, illetőleg felvilágosítást a
felÜgyelobizottság kérésének kézhezvételétől számított 15 napon belÜl írásban
kötelesek a felÜgyelőbizottságnak átadni, illetőleg megadni.

3.) Az alapító okirat 13.6. pontja helyébe azalábbi rendelkezése lép:

13.6. Az ugyvezető, illetőleg a felügyelőbizottság tagjai az alapító hozzájárulása nélkÜl:

nevében nem folytathat, e korlátozás hozzátartozqára is kiterjed, tudományos,
oktatási, lektori, szerkesztési, mtjvészeti és jogi oltalom alá eső tevékenység
kivételével,

más gazdasági társaságnak,

más gazdasági társaságban, szövetkezetben,

folytató más gazdálkodó szervezetben,

Ügyleteket, e korlátozás kiterjed közeli hozzátartozÓkra (Ptk. 685.s b ) pont)
valamint élettársra is'

Az Ügyvezető e pontban írt korlátozások bármelyike alól az alapito előzetesen,
írásban megadott hozza1árulása alapján a hozzájárulás keretei között mentesÜlhet.



4.) Az alapító okirat azalábbi 13.7. és 13.8. pontokkal egészÜl ki:

13.7. Nem lehet a társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja az, akit
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek,
amíg a bÜntetett előélethez fŰződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem
mentesÜlt. Akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e
tilalom hatálya alatt nem lehet vezeto tisztségviselő, illetőleg , felÜgyelobizottsági
tag. Akit valamely más foglalkozástól jogeros bírói ítélettel eltiltottak, az Ítélet
hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató
gazdasági társaságban nem lehet vezető tisztségviselő, illetőleg felügyelobizottsági
tag. A gazdasági társaságnak megszÜntetési eljárás során valÓ törlését követő
három évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője,
felÜgyelobizottsági tagja az a személy, aki a törlést megelőzo naptári évben a
gazdasági társaságnál vezető tisztségviselo volt. Nem lehet más gazdasági
társaság vezető tisztségviseloje, felÜgyelőbizottsági tagja az a személy, akinek -
mint a felszámolással megszúnt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének
Vagy legalább többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező
tulajdonosának - felelősségét a felszámolás során ki nem elégített követelésekért a
bíróság a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény szerinti
eljárásban jogerősen megállapította, és a jogeros bírósági határozat szerinti
helytállási kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette. A tilalom
hatálya a vele szemben lefolytatott végrehajtási eljárás eredménytelenségétol
számított öt év.

13.8. Az ügyvezető és közeli hozzátartozÓja, valamint élettársa ugyanannál a társaságnál
a felÜgyelőbizottság tagjává nem választható meg.

5.) Az alapító okirat 15.3. pontja helyébe azalábbi rendelkezése lép:

15'3. A társaság az alapító okirata szerinti tevékenységére és gazdálkodására vonatkozó
legfontosabb adatait, a közhasznúsági jelentést az elfogadástól számított 30 napon
belÜl, de legkésőbb a tárgyévet követő év június 30. napjáig a Dunántúli Naplóban
nyilvánosságra hozza'

6.) Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Pécs, 2011. december 'l2.

Képviseli:
Dr. Páva Zsolt

lgármester

Ellenjegyzem:
Pécs, 2011. december 12.
Dr. SzabÓ László János Ügyvéd
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