Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
505/2011. (12.15.) számú határozata
A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. jegyzett tőkéjének apport keretében
történő felemeléséről
1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonát képező Pécsi Sport Nonprofit Zrt.
cégjegyzékbe bejegyzett 5.000.000,- Ft jegyzett tőkéjét, a Gt.
248.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti új részvények zártkörű módon történő forgalomba hozatalával, 350.000,- Ft. nem pénzbeli
hozzájárulással (apporttal), 5.350.000,- Ft.-ra emeli.
A nem pénzbeli hozzájárulás tárgyai, a Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata (7621, Pécs Széchenyi tér 1.) tulajdonát képező,
GRA-242 forgalmi rendszámú, Ford típusú gépjármű, valamint a
hozzá tartozó tachograf.
Az apport tárgyak előzetes értékelését a Lovász és Társa Gépjármű Mérnök és Szakértő Iroda Kft. igazságügyi gépjárműközlekedési és műszaki szakértője, Dr. Lovász Zoltán (7627 Pécs,
Bittner Alajos u. 4.) 2011. november 18. napján, valamint Musitz
László (Musitz Kft, 7635 Pécs, Kisszkókó dűlő 24.) 2011. december 7. napján végezte el a Társaság költségére.
A szakértők az apport tárgyak értékét összesen, bruttó 350.000,Ft.-ban állapították meg.
2. A Közgyűlés úgy határoz, hogy az alaptőke-emeléssel érintett
jegyzett tőkenövekmény terhére 3 darab „A” sorozatú 100.000,Ft. és 5 darab „B” sorozatú 10.000,- Ft. névértékű, névre szóló,
dematerializált törzsrészvény kerül kibocsátásra zártkörű forgalomba-hozatallal.
3. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a felemelt alaptőke terhére kibocsátandó részvények átvételére Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata jogosult akként, hogy az össznévértékkel megegyező
kibocsátási értékű új részvények ellenértékeként az Önkormányzat tulajdonát képező, az 1. pontban körülírt, gépjárművet, nem
pénzbeli hozzájárulásként, jelen határozat meghozatalától számított 10 napon belül, a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. tulajdonába adja.
4. Közgyűlés felhatalmazza Dr. Páva Zsolt polgármestert, hogy az
Önkormányzat nevében a jelen határozatban foglaltak szerinti apportszolgáltatási kötelezettségnek eleget tegyen.
Határidő:
Felelős:

jelen határozat meghozatalától számított 10 nap
Dr. Páva Zsolt polgármester

5. A Közgyűlés a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. Alapszabályát az alábbiak
szerint módosítja:


Az alapszabály IV. fejezet 1. és 2. pontja helyébe az alábbi
rendelkezések lépnek:
„1. A társaság alaptőkéje 5.350.000,- Ft, azaz Ötmillióháromszázötvenezer forint, amely 5.000.000,- Ft, azaz
Ötmillió forint pénzbeli hozzájárulásból és 350.000,- Ft azaz Háromszázötvenezer forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll.
Ebből az alapításkor befizetett összeg 5.000.000,- Ft.
Apport:
A nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátása
2012. december 25. napjáig történik meg.
A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya : a GRA-242 forgalmi
rendszámú, 350.000,- FT forgalmi értékű Ford Transit típusú gépjármű.
A nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltató: Pécs Megyei
jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Pécs, Széchenyi
tér 1.)
A nem pénzbeli hozzájárulás értékének felülvizsgálója
Musitz László (Musitz Kft, 7635 Pécs, Kisszkókó dűlő 24.)
könyvvizsgáló és dr. Lovász Zoltán igazságügyi műszaki
szakértő(7627 Pécs, Bittner Alajos u. 4.)
2. A társaság alaptőkéje 53 db azaz ötvenhárom darab
100.000,- Ft névértékű névre szóló „A” sorozatú
dematerializált törzsrészvényből, valamint 5 db azaz öt darab 10.000,- Ft névértékű névre szóló „B” sorozatú
dematerializált törzsrészvényből áll. A névérték megegyezik a kibocsátási értékkel.”



Az alapszabály VI. fejezet 1. és 2. pontjának helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyoni hozzájárulása 5.350.000,- Ft, mely áll 5.000.000,- Ft készpénzből, amelynek ellenében 50 db azaz ötven darab
100.000,- Ft névértékű névre szóló dematerializált, „A” sorozatú törzsrészvény illeti meg, valamint áll 350.000,- Ft
nem pénzbeli hozzájárulásból, melynek ellenében 3 db
100.000,- Ft névértékű névre szóló dematerializált, „A” sorozatú törzsrészvény, továbbá 5 db 10.000,- Ft névértékű
névre szóló dematerializált, „B” sorozatú törzsrészvény illeti meg.
2. Az alapító részvényes a pénzbeli betét 100%-át az alapításkor rendelkezésre bocsátotta, a nem pénzbeli betét
100%-át 2012. december 25. napjáig bocsájtja a társaság
rendelkezésére.”

6. Az Alapszabály Módosítást jelen előterjesztés 1. számú melléklete
tartalmazza.
7. A Közgyűlés a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. Vagyonkezelési Szerződésének módosítását, a jelen előterjesztés 3. számú melléklete
szerinti szövegezéssel elfogadja.
8. Közgyűlés felhatalmazza Dr. Páva Zsolt polgármestert, hogy a
Pécsi Sport Nonprofit Zrt. Alapszabályának, valamint Vagyonkezelési Szerződésének módosítását az Önkormányzat nevében aláírja.
Határidő:
Felelős:
Kapják:

azonnal
Dr. Páva Zsolt polgármester
Csizi Péter alpolgármester Dr. Bokor Károly főosztályvezető Decsi János főosztályvezető Pécsi Sport
Nonprofit Zrt.

Dr. Páva Zsolt s.k.
polgármester

Dr. Lovász István s.k.
jegyző
A kivonat hiteléül:
Tatai Ferencné
vezető főtanácsos

