Gyulakonyha Nonprofit Kft. adatközlése

Általános közzétételi lista
A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve:
Gyulakonyha Élelmezési, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
Rövidített neve:
Gyulakonyha Nonprofit Kft.
Székhelye:
5700 Gyula Szent István u. 29/1
A társaság tagja:
Gyula Város Önkormányzata
5700 Gyula Petőfi tér 3.
Cégjegyzékszáma: 04-09-009056
Adószáma:
20389808-2-04
Telefonszám:
Telefax :
E-mail:

66/361-348
66/466-544
gyulakonyha@t-online.hu

Képviseletre jogosult ügyvezető önállóan:
Csáki Béláné Szikszai Mária (1956.12.31)
an.: Czebe Mária
5700 Gyula Komáromi u. 33. sz.
Adóazonosító: 8328711370
Adatközlő neve:

Csáki Béláné

Szervezeti felépítése
Az alapító
 Tulajdonos: Gyula Város Önkormányzata mint alapító 100 %-ban
 A tulajdonosi jogosítványokat az alapító gyakorolja, a taggyűlési
hatáskörbe tartozó kérdésekben az alapító dönt. Az alapító a társaság
ügyeiben nyilvánosan dönt.
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Hatáskörébe tartozik:

















a számviteli tv. szerinti beszámoló elfogadása, a Felügyelő Bizottság
írásbeli véleményének figyelembe vételével.
törzstőke felemelése, leszállítása
üzletrész felosztása és bevonása.
ügyvezető megbízása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
munkáltatói jogok gyakorlása.
Felügyelő Bizottság tagjainak megbízása, visszahívása, díjazásának
megállapítása,
könyvvizsgáló megbízása, visszahívása.
olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, amelynek értéke a
törzstőke egynegyedét meghaladja, illetőleg amelyet a társaság
ügyvezetőjével vagy közeli hozzátartozójával köt. (ptk.685.§ b.)
a cégbejegyzést megelőzően a társaság nevében kötött szerződések
jóváhagyása.
az alapításért felelős tagok, az ügyvezető és a Felügyelő Bizottsági
tagok ellen kártérítési igény érvényesítése.
a társaság
megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének,
beolvadásának, szétválásának elhatározása
döntés az üzletrész átruházásról
alapító okirat módosítása
ingatlan és vagyonértékű jogok megszerzése és megterhelése
olyan szerződések jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös
szükségletek kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú
tevékenység folytatásáról
mindazok az ügyek, amelyeket a törvény vagy a társasági szerződés
más helyen a taggyűlés hatáskörébe utal
közhasznú jelentés elfogadása

Az ügyvezető
 megbízása 2010.09.01-2015.08.31-ig terjed, megbízása nem ütközik a
2006.a 2006.évi IV. tv.(Gt.) illetőleg Mt. 191.§ rendelkezéseibe
 Díjazásáról Gyula Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
Munkaviszonnyal kapcsolatos díjazás:
- élelmezésvezetőként :
325.815.-Ft/hó munkabér
Megbízási feladatok ellátásáért:
54.705.-Ft/hó megbízási díj illeti meg.
 Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben és
gyakorolja a munkáltatói jogokat a dolgozókkal szemben.
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 Az ügyvezető feladatai:
-

intézi a társaság ügyeit és képviseli a társaságot
gondoskodik az üzleti könyvek szabályszerű vezetéséről
az alapító által hozott, a társaságra vonatkozó
határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet
a társaságot önállóan köteles vezetni

A Felügyelő Bizottság
 tagjait az alapító jelöli ki, jövedelmüket is az alapító határozza meg


Elnök

Végh Lajos
(Gyula, Böki u. 2/c )
tiszteletdíja: 30.000.- Ft/hó

Tagok
Szabó Lajos (Gyula, Sándorhegy 38.)
Zsolnai Péter (Gyula, Budapest krt. 15. IV. em. 12.)
tisztelet díja: 26.500: - Ft/hó
 Megbízatása: 2014.12.31-ig
 A Felügyelő Bizottság feladata:
ellenőrzi a társaság ügyvezetését, megvizsgálja a
könyveit
üléseit az elnök hívja össze és vezeti
köteles megvizsgálni a taggyűlés napirendjén szereplő
valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, előterjesztést
a számviteli törvény szerinti beszámolóról a legfőbb
szerv csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének
birtokában határozhat.
ügyrendjét maga állapítja meg és az alapítói ülés hagyja
jóvá
minden tagnak egy szavazata van, határozatát egyszerű
szótöbbséggel hozza
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Könyvvizsgáló
 Az ügyvezetés ellenőrzését a Felügyelő Bizottság mellett a könyvvizsgáló
végzi
 A könyvvizsgáló jelentése nélkül az alapító a számviteli tv. szerinti
beszámoló elfogadásáról nem határozhat.
 A társaság könyvvizsgálója: Bogár Audit Bt.
Székhelye: 5600 Békéscsaba, Illésházi utca 10.
Cégjegyzékszáma: 04-06-008314
Kamarai nyilvántartási száma: 001674
A könyvvizsgálatért felelős személy: Bogár
Péter Tamás
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Tevékenységi körei:
56.29’08
47.11’08
56.10’08
56.21’08
56.30’08
68.20’08

Egyéb vendéglátás (közhasznú főtevékenység)
Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
Éttermi mozgó vendéglátás
Rendezvényi étkeztetés
Italszolgáltatás
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Közhasznú tevékenysége:
88.10’08
88.91’08
88.99’08

Idősek, fogyatékosok szociális ellátása
Gyermekek napközbeni ellátása
M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

Bejegyzés kelte: 2009/07/14 Közzétéve: 2009/08/06
A társaság közhasznú tevékenysége:
A társaság e tevékenysége során a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi
LXV.tv. 8§(1) bekezdésben a helyi önkormányzat feladatkörébe utalt szociális
feladatokat lát el közhasznú tevékenységként. E közhasznú tevékenysége során
olyan feladatokat lát el, amelyről a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia az
(1997.évi CLVI. törvény. 5 § a.)). A közhasznú tevékenység az 1997.évi
CLVI.26 § c.) 2.pont szerinti szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak
gondozása.
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