
„A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal,  tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

124/2011. (V.20.) K.t. számú  h a t á r o z a t : 
 
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Média Műsor-
készítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerve 
dönt arról, hogy  
 

a) Tembel Orsolya egyéni vállalkozót (Könyvvizsgáló Kamarai tagsági száma: 
006356, Lakcíme: 5900 Orosháza, Rákóczi út 16. 3. emelet 9. sz.) 2011. júni-
us 01. napjától 2015. május 31. napjáig a társaság könyvvizsgálójának vá-
lasztja meg. 

 
b) az a.) pontban foglaltaknak megfelelően módosítja a Társaság alapító okiratát 

és elfogadja a jelen határozat 1. számú mellékletét képező alapító okirat mó-
dosítást. 

 
c) felhatalmazza a polgármestert, hogy aláírja az alapító okirat módosítását. 

 
Felelős: Irimiás László ügyvezető a változás cégbírósági átvezetéséért, könyv-

vizsgálói megbízási szerződés megkötéséért 
Határidő: 2011. május 31-ig 
 

1. számú melléklet 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
módosítása 

 
Orosháza Város Önkormányzata képviselő-testülete az Orosházi Média Műsorkészí-
tő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát mó-
dosítja az alábbiak szerint: 

 
A XII. fejezet szövege az alábbira módosul: 
 

XII. 
A könyvvizsgáló: 
A Társaságnál határozott időre megválasztott könyvvizsgáló működik, a Gt.-ben 
és más jogszabályi rendelkezésekben meghatározott feladatok ellátására. A ki-
jelölt könyvvizsgáló megbízatása 2015. május 31.-ig szól. A könyvvizsgáló szer-
vezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető tesz javaslatot az ala-
pítónak. 
 
A társaság megválasztott könyvvizsgálója: Tembel Orsolya, egyéni vállalkozó. 
Könyvvizsgáló Kamarai tagsági száma: 006356 
A könyvvizsgálatért személyesen is felelős személy: Tembel Orsolya 
Anyja leánykori neve: Dancsó Klára 
Kamarai ig. száma: 006511 
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Lakcíme: 5900 Orosháza, Rákóczi út 16. 3. emelet 9. sz. alatti lakos, akinek 
megválasztását illetően összeférhetetlenségi ok nincs, és aki a megválasztását 
külön nyilatkozattal elfogadta. 
 
A könyvvizsgálóra egyebekben a Gt.-ben és más jogszabályi rendelkezésekben 
meghatározottak az irányadóak. 

 
Kelt Orosháza, 2011.05.20. 
 
 
Dr. Dancsó József 
polgármester 
 
Ellenjegyzem:” 

                 K.m.f.  
 
 
(: Dr. Dancsó József :)   (: Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária :) 
 polgármester címzetes főjegyző” 


