2/2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 4-én 7.30
órakor megtartott rendkívüli ülésén.

Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala – Tanácskozó Terem

Jelen vannak:

Kovács Tamás polgármester, Földes István alpolgármester,
Kiss István alpolgármester, Jakity Attiláné, Kopcsek Tamás és
Mikó Lászlóné képviselők.

6 fő

Távolmaradt
képviselők:

67 %

Novák László, dr. Sztantics Péter és Torma Gábor képviselők.
3 fő

33 %

A napirendi pontok tárgyalásán jelen volt: Vargáné dr. Egyed
Ilona jegyző, dr.Börcsök Tímea aljegyző, Kósa Róbertné
lakosság szolg., csop.vez.

Kovács Tamás polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 9 fős képviselő-testületből az ülés
kezdetén 6 fő jelen van. Elmondja, hogy a képviselő-testület összehívása telefonon
történt. Két napirendi pont megtárgyalása szükséges. Az egyik napirendi pont a
Bendegúz Biztos Kezdet Gyerekház működtetése érdekében pályázat benyújtása, a
másik napirendi pont az ÉPTESZ Kft Alapító Okiratának módosítása. A napirendi
pontok tárgyalása azért rendkívüli ülés keretében történik, mert a pályázat
benyújtásának határideje február 5-e, míg az ÉPTESZ Kft-nél Dzsudzsák Mihály
betegsége miatt a zavartalan működés érdekében szükséges az előterjesztésben
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felsorolt intézkedések megtétele. A napirendi pont elfogadása előtt kéri a képviselőtestületet, hogy válassza meg a jegyzőkönyv-hitelesítőket. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek
javasolja Kopcsek Tamás képviselőt és Mikó Lászlóné képviselőt.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
jegyzőkönyv két hitelesítőjének Kopcsek Tamás
képviselőt és Mikó Lászlóné
képviselőt 4 igen
szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül
megválasztotta.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy kíván-e valaki az ülés napirendjére
vonatkozóan módosító javaslattal élni?

A többi jelenlévő nem kívánt az ülés napirendjére vonatkozóan módosító javaslattal
élni.

Ezt követően a képviselő-testület a napirendet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND:
1. Bendegúz Biztos Kezdet Gyerekház működtetése érdekében pályázat
benyújtása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
2. Az ÉPTESZ Kft Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

1. Bendegúz Biztos Kezdet Gyerekház működtetése érdekében pályázat
benyújtása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 100-28/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.
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Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy a Bendegúz Gyerekház a Jánoshalmi
Kistérségi Társulás gyerekesély programjában valósult meg Mélykúton, melynek a
pályázati lejárata 2015.szeptember 31-e.
A minisztérium pályázatot hirdetett
kapacitásbővítésre a Biztos Kezdet Gyerekházak befogadására és állami
támogatására, melyet 2015.február 5-ig kell benyújtani. Ez a programrész a teljes
egészében itt valósult meg helyben, az eszközök ide lettek letelepítve, az épületet
felújították és helyiek dolgoznak a programban. Nagyon fontos lenne, hogy tovább
tudjon működni. A pályázat nyertessége esetén a finanszírozást az év utolsó 3
hónapjára 100 %-ban lefedi. Várhatóan a következő években is lehet majd
pályázatot benyújtani. A jelenlegi döntés arról szól, hogy 3 hónapra benyújtják a
pályázatot. A kistérség az eszközöket térítésmentesen használatba átadja addig,
amíg a finanszírozást tudják biztosítani. Erről tegnap a kistérségi ülésen a döntés
megszületett, a megállapodás el fog készülni. Felkéri a gyerekház vezetőjét,
ismertesse a képviselő-testülettel, hogy a házban mivel foglalkoznak.

Papdi Christa: Tisztelettel köszönt mindenkit és köszöni, hogy esélyt kapott, hogy
bemutathassa a Mélykúton működő gyerekházat. A biztos kezdet programok alapja
az esély megteremtése és a korai képesség kibontakoztatása. Az idegrendszer
érését nem csak a genetikai hatások befolyásolják, fontos szerepe van a
környezetből származó ingereknek is. Az elsődleges célcsoport a 0-3 éves
gyermekeket nevelő családok. Idetartoznak azok a gyerekek, akik organikusan nem
sérültek, de azok is, akik sérültek és rehabilitációt, terápiát igényelnek, továbbá azok,
akik a fejlődésükben valamilyen szinten elmaradást mutatnak. A program
meghatározó eleme maga a szülő, a szülővel történő együttműködés, a szülői
kompetenciák erősítése, illetve a családok olyan szolgáltatásokhoz juttatása, amit
egyébként a településen nem lehetne elérni. Tudja, hogy a város szolgáltatás terén
nagyon jól ellátott, van védőnői szolgálat, gyerekjóléti szolgálat, házi gyerekorvos,
ugyanakkor hiányzik maga a bölcsőde. A gyerekházak lehetőséget biztosítanak arra
is, hogy ha a szülő képzésen vesz részt, vagy alkalmi munkát vállal, akkor a
gyermekét a délelőtti órákra el tudja helyezni. A településen jelenleg nincs olyan
szolgáltatás ami a korai képesség kibontakoztatást szolgálná. Ha egy gyerek
fejlődésében valamilyen problémát mutat és a szülő felismeri, akkor sok km-t kell
utaztatni, hogy szakemberhez juttassák. A program lehetőséget biztosít arra, hogy pl.
beszédfejlődésében elmaradt gyereknek logopédus szakembert biztosítsanak, mert
magába a támogatásba a szolgáltatások díj is be van építve. A problémák általában
az iskolában derülnek ki és sokszor nem tudnak vele mit kezdeni, mert az alap
kultúrtechnikák elsajátításához szükséges modalitások és részképességek az első 6
évben fejlődnek a legintenzívebben, ott kell megerősíteni a gyereket. A gyerekház
2013. július 1-től működik, a törvényben előírt személyi és tárgyi feltételei adottak. A
gyerekház működését törvény szabályozza, kötelező jellegű szolgáltatásokat kell
nyújtani a szülőknek is és a gyerekeknek is. A továbbiakban ismerteti a prezentációs
anyagát, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.
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Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a
határozati-javaslat elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT
3/2015. (II.4.) Kt. számú
A Bendegúz Biztos Kezdet Gyerekház
működtetése érdekében pályázat benyújtása.
1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületet úgy dönt, hogy támogatja a
Biztos Kezdet Gyerekház Mélykút Város Önkormányzat általi további
fenntartását 2015. október 1. napjától 2016. december 31. napjáig az alábbi
két együttes feltétel fennállása esetén
- a működéshez költségvetési forrást nem biztosít, a működés teljes
költségét lefedi a benyújtandó pályázatból elnyert támogatás
- a Jánoshalmi Kistérségi Társulás a TÁMOP 5.2.3-A-11/1-2011-0004
„Integrált térségi programok, a gyerekek és családjaik felzárkózási
esélyének növelésére” elnevezésű „Együtt Egymásért”című projekt
keretében beszerzett felszerelési és használati tárgyakat, - melyek a
működés feltételét jelenti - az Önkormányzat részére ingyenes
használat keretében átadja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Biztos Kezdet
Gyermekház működtetésére vonatkozó pályázat benyújtására.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Kistérségi Társulással
kötendő megállapodás aláírására
Felelős: Kovács tamás polgármester
Határidő: 2015. február 5. (2. ponthoz)
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2. Az ÉPTESZ Kft Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 100-27/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy az ÉPTESZ Kft ügyvezetőjének
betegsége miatt szükséges a napirendet rendkívüli ülés keretében tárgyalni. A
képviselő-testület feladata a döntés a Mélykúti Éptesz Építőipari és
Településüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi V.
törvény (az új Ptk) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről.
A Képviselő-testületnek el kell fogadnia az új Ptk szabályozási és
fogalomrendszeréhez igazított egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.
Javasolja, hogy a
képviselő-testület fogadja el és válassza meg Béleczki
Krisztiánt a társaság ügyvezetőjévé 2015. február 5. napjától 2015. augusztus 31.
napjáig határozott időtartamra azzal, hogy Dzsudzsák Mihály ügyvezető továbbra
is határozatlan időtartamra vonatkozó megbízatása megmarad. A Képviselőtestületnek a társaság felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról is
intézkedni szükséges. Javasolja, hogy az alábbi személyek határozott időtartamra
2020. február 4. napjáig kerüljenek megválasztásra: Földes Istvánné, Nagy Torma
Jenő, Rasztik Klára. A Képviselő-testület a 6449 Mélykút, belterület 994. hrsz alatti
kivett épületek, udvar, mely természetben: 6449 Mélykút, Rákóczi u. 13. szám alatti
ingatlant jelöli ki új telephelyéül 2015. február 5. napjától. Béleczki Krisztián
ügyvezető illetményének meghatározása is a Képviselő-testület feladata. Javasolja
140.00 Ft-ban megállapítani az illetményt.
Földes István alpolgármester: Az előterjesztéshez képest változna az illetmény havi
összege, bruttó 150.000.- Ft összegben javasolja meghatározni. Dzsudzsák Mihály
kinevezése is megmarad. Vannak olyan folyamatban lévő ügyek, szerződések,
melyeket már alá kellett volna írni.

Kovács Tamás polgármester: Elfogadja Földes István alpolgármester felvetését.
Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, indítványa az előterjesztéssel
kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.
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Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, további módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet az
elhangzottakkal?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

4/2015. (II.4.) Kt. számú
Az ÉPTESZ Kft Alapító Okiratának
módosítása.

HATÁROZAT

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja és megválasztja
Béleczki Krisztiánt a társaság ügyvezetőjévé 2015. február 5. napjától 2015.
augusztus 31. napjáig határozott időtartamra azzal, hogy Dzsudzsák Mihály
vonatkozó megbízatása
ügyvezető továbbra is határozatlan időtartamra
megmarad.
2. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete Béleczki Krisztián ügyvezető
illetményét 150.000 Ft-ban határozza meg.

3.
Mélykút
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
társaság
felügyelőbizottsági tagjainak az alábbi személyek határozott időtartamra 2020.
február 4. napjáig választja meg:
• Földes Istvánné
• Nagy Torma Jenő
• Rasztik Klára

4. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 6449 Mélykút, belterület 994
hrsz alatti kivett épületek, udvar, mely természetben: 6449 Mélykút, Rákóczi u. 13.
szám alatti ingatlant jelöli ki új telephelyéül 2015. február 5. napjától.
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5. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt az ÉPTESZ Kft.
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt 2013. évi V. törvény (az új Ptk)
rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről.
6. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az új Ptk szabályozási
és fogalomrendszeréhez igazított egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az
alábbiak szerint:
Alapító okirat
Alulírott alapító, szerződésminta1 alkalmazásával a következők szerint állapítja meg az
alábbi egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát:
1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)
1.1. A társaság cégneve: Mélykúti Éptesz, Építőipari és Településüzemeltetési
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve: 2 Mélykúti Éptesz Kft.
1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: 2 ................................................................................
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:2 ...................................................................
1.3. A társaság székhelye: 6449 Mélykút, Rákóczi utca 5.
A társaság székhelye3
a) egyben a központi ügyintézés helye is.
b) nem azonos a központi ügyintézés helyével4: ...............................................................
1.4. A társaság telephelye(i):5 6449 Mélykút, Rákóczi utca 13.
1.5. A társaság fíóktelepe(i):5 ...................................................................................................

2. A társaság alapítója
Név:6 .................................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................
1

Az alapító okirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a minta
azt kifejezetten megengedi. A szükség szerinti kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a
szerződésminta részét képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott társaság esetében
nem volt szükség.
2
Szükség esetén kitöltendő.
3
Aláhúzással jelölendő.
4
Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés
helyének megjelölése kötelező.
5
Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.
6
Természetes személy esetén kell kitölteni.
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Cégnév (név): 7 Mélykút Város Önkormányzata
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):8 ...........................................................................
Székhely: 6449 Mélykút, Petőfi tér 1.
Képviseletre jogosult neve: Kovács Tamás polgármester
Lakcím: 6449 Mélykút, Széchenyi utca 21.

3. A társaság tevékenységi köre(i)9
3.1. Főtevékenység:
37.00 ’08

Szennyvíz gyűjtése, kezelése

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):10
01.61 ’08

Növénytermesztési szolgáltatás

01.63 ’08

Betakarítást követő szolgáltatás

01.64 ’08

Vetési célú mag-feldolgozás

16.29 ’08

Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

18.20 ’08

Egyéb sokszorosítás

32.99 ’08

Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység

33.19 ’08

Egyéb ipari eszköz javítása

38.11 ’08

Nem veszélyes hulladék gyűjtése

38.12 ’08

Veszélyes hulladék gyűjtése

38.21 ’08

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

39.0 ’08

Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

42.21 ’08

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

42.91 ’08

Vízi létesítmény építése

43.11 ’08

Bontás

7

Szervezet esetén kell kitölteni.
Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).
9
A statisztikai nómenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni.
10
Szükség esetén kitölthető, bővíthető.
8
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43.12 ’08

Építési terület előkészítése

43.31 ’08

Vakolás

43.32 ’08

Épületasztalos-szerkezet szerelése

43.33 ’08

Padló-, falburkolás

43.34 ’08

Festés, üvegezés

49.32 ’08

Taxis személyszállítás

49.41 ’08

Közúti áruszállítás

49.42 ’08

Költöztetés

63.11 ’08

Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

63.99 ’08

M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

6920 ’08

Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

70.10 ’08

Üzletvezetés

70.21 ’08

PR, kommunikáció

70.22 ’08

Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

73.11 ’08

Reklámügynöki tevékenység

73.20 ’08

Piac-, közvélemény-kutatás

81.21 ’08

Általános épülettakarítás

81.22 ’08

Egyéb épület-, ipari takarítás

81.29 ’08

Egyéb takarítás

81.30 ’08

Zöldterület-kezelés

82.19 ’08

Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

82.30 ’08

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

82.99 ’08

M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

85.59 ’08

M.n.s. egyéb oktatás

93.29 ’08

M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
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96.03 ’08

Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama:11 a) határozatlan
b) határozott12, ....................................................................................... -ig
5. A társaság törzstőkéje
5.1. A társaság törzstőkéje 7.200.000.- Ft, azaz hétmillió-kettőszázezer forint, amely
a) 3.000.000.- Ft, azaz hárommillió forint készpénzből,
b)13 4.200.000.-

Ft, azaz négymillió-kettőszázezer

forint nem pénzbeli vagyoni

hozzájárulásból áll.
5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra,
hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb
összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett
pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltassa, a társaság
mindaddig nem fizet osztalékot a tagnak, amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az
osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli
vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tag a még nem
teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság
tartozásaiért.
5.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak
bejelenteni.
6. A tag törzsbetétje
Név (Cégnév): Mélykút Város Önkormányzata
A törzsbetét összege: 7.200.000.- Ft
A törzsbetét összetétele:
a) Készpénz

3.000.000.- Ft

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 3.000.000.- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100
%-a14, a szolgáltatás módja:
befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára / a társaság házipénztárába15.
A fennmaradó összeget :……………………………………-ig16 a társaság pénzforgalmi
számlájára fizeti be.
11
12
13

14
15

Aláhúzással jelölendő.
Amennyiben a társaság működésének időtartama határozott, kitöltése kötelező!
Szükség esetén kitöltendő.
50%-nál kisebb arány esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül!
Aláhúzással jelölendő, szükség esetén mindkettő aláhúzható.
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17

b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése:
−

értéke: Ft

Mélykúti 229. tulajdoni lapon, 142/4. hrsz.
alatt felvett belterületi beépítetlen
területként nyilvántartott 1839 m2 területű ingatlan

1.686.000.-

−

PC/AT számítógép

−

Targonca

120.000.-

−

Spider fűnyíró

107.000.-

−

Stil FS-86

30.000.-

−

SVK 160 ablakdaru

46.000.-

−

ERI HOTLINE díjcsomag

130.000.-

−

NOKIA 900 rádiótelefon

86.000.-

−

Lakókocsi

−

Gréder

86.000.-

−

Stílfűrész

39.000.-

−

Videokamera

87.000.-

−

ERI HOTLINE bev. csomag

−

Fűnyíró

−

IFA W 50 L

BJX-271 frsz .

30.000.-

−

ZMK A 07 ROWOS ZSUK

BJY-706 frsz .

57.000.-

−

RGV Tornádó 1300 homokszóró

−

MTZ 80 Belorusz traktor

−

JAWA BABETTA motorkerékpár

−

TRABANT gépkocsi

24.000.-

111.000.-

130.000.24.000.-

56.000.CJE-881 frsz.

60.000.22.000.-

ASY-041 frsz.

256.000.-

16

Naptári nap szerint meghatározandó. 1 évnél hosszabb határidő esetén az 5.2. pont szerinti
előírás érvényesül!
17
Szükség esetén bővíthető.
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−

BARKASZ B 100 gépkocsi

−

T 100 lánctalpas

−

DEK- 115 MEZŐGÉP

−

DT 75 lánctalpas

−

Ponyvás pótkocsi

−

BH-03 gumikerekű kotrógép

−

MTZ 50 BELORUSZ

EO-390 frsz.

−

T 25 traktor

88574

389.000.-

−

ZSUK

CJE-8/74 frsz.

100.000.-

−

Szippantó

2db

157.000.-

−

6,5 t pótkocsi

BOP-864 frsz.

30.000.40.000.-

XHS-217 frsz.

30.000.20.000.-

XAE-369 frsz.

20.000.30.000.40.000.-

79.000.-

− Tárcsa
Értéke:

78.000.4.200. 000.-

A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a nem pénzbeli vagyoni
hozzájárulást teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani.
7. Üzletrész
A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész,
amely a társaság bejegyzésével keletkezik.
8. Az egyszemélyes társaság működése
8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
8.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán
új tagokkal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az
alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.
9. A nyereség felosztása
9.1. A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel
kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag a tárgyévi adózott eredményből, illetve a
szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem
kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés
következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés
veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.
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9.2. Az ügyvezető jogosult / nem jogosult18 osztalékelőleg fizetéséről határozni.
10. Az alapítói határozat
10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az
ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
10.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.
11. Az ügyvezető
11.1. 19A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:
Név:20 Dzsudzsák Mihály
Lakcím: 6449 Mélykút, Árpád utca 21.
Cégnév (név): 21 .....................................................................................
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):22 ......................................................
Székhely: ..................................................................................
Képviseletre jogosult neve: .........................................................................
Lakcím: .......................................................................................
Az ügyvezetői megbízatás23
a) határozott időre24
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2004.01.01.
A megbízatás lejárta:25.................................................................................
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban /
munkaviszonyban26 látja el.
11.2. 27A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:
Név:28 Béleczki Krisztián
Lakcím: 6449 Mélykút, Felszabadulás utca 58.
Cégnév (név): 29 .....................................................................................
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Aláhúzással jelölendő.
Szükség esetén bővíthető.
Természetes személy tag esetén kell kitölteni.
Szervezet esetén kell kitölteni.
Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám.
Aláhúzással jelölendő.
Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:114. §).
Az a) pont választása esetén kitöltendő.
Aláhúzással jelölendő.
Szükség esetén bővíthető.
Természetes személy tag esetén kell kitölteni.
Szervezet esetén kell kitölteni.
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Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):30 ......................................................
Székhely: ..................................................................................
Képviseletre jogosult neve: .........................................................................
Lakcím: .......................................................................................
Az ügyvezetői megbízatás31
a) határozott időre32
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2015. február 5.
A megbízatás lejárta:33 2015. augusztus 31.
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban /
munkaviszonyban34 látja el.
12. Cégvezető
12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére35
a) sor kerülhet.
b) nem kerülhet sor.
12.2.36 Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k)37:
Név: ...............................................................................................................................
Lakcím: ..........................................................................................................................
Kinevezés kezdő időpontja: ............................................................................................
13. Cégjegyzés
13.1.38 Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név: Dzsudzsák Mihály
Név: Béleczki Krisztián
13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:39
a) Név: ..............................................................................................................................
és
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám.
Aláhúzással jelölendő.
Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:114. §).
Az a) pont választása esetén kitöltendő.
Aláhúzással jelölendő.
Aláhúzással jelölendő.
Kizárólag a 12.1 a) pont aláhúzása esetén tölthető ki.
Szükség esetén bővíthető.
Szükség esetén bővíthető.
Szükség szerint kitöltendő.
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Név: ...............................................................................................................................
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
b)40 Név: ...........................................................................................................................
és
Név: ...............................................................................................................................
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
14. Felügyelőbizottság
14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására41
a) sor kerül.
b) nem kerül sor.
14.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.
14.3. 42A felügyelőbizottság tagjai:
Név: Földes Istvánné
Lakcím: 6449 Mélykút Rákóczi u. 75.
A megbízatás43
a) határozott időre44
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2015. február 5.
A megbízatás lejárta: 45 2020. február 4.
Név: Nagy Torma Jenő
Lakcím: 6449 Mélykút, Templom utca 19.
A megbízatás46
a) határozott időre47
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2015. február 5.
A megbízatás lejárta:48

2020. február 4.

49

Név: Rasztik Klára

40

Szükség szerint bővíthető.
Aláhúzással jelölendő.
42
A 14.1. a) pont választása esetén kell kitölteni.
43
Aláhúzással jelölendő.
44
Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).
45
Az a) pont választása esetén kitöltendő.
46
Aláhúzással jelölendő.
47
Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).
48
Az a) pont választása esetén kitöltendő.
49
Bővíthető. Ha a társaságnál kötelező felügyelőbizottság létrehozása, háromnál kevesebb tagú
felügyelőbizottság felállítása semmis.
41
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Lakcím: 6449 Mélykút, Rákóczi utca 18.
A megbízatás50
a) határozott időre51
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2015. február 5.
A megbízatás lejárta:52

2020. február 4.
15. Könyvvizsgáló53

A társaság könyvvizsgálója:
Név:54
Lakcím:
Kamarai

nyilvántartási

száma:

……………………………………………………………………………..
Cégnév:55
…………………………………………………………………..………………………………..
Cégjegyzékszám:
…………………………………………………………………………………………..
Székhely:
…………………………………………………………………………………………………….

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:
Kamarai

nyilvántartási

száma:

……………………………………………………………………………
Lakcím:
Helyettes könyvvizsgáló neve:

.............................................................................................

Lakcím:
A megbízatás kezdő időpontja:

.............................................................................................

A

megbízatás

lejárta:

………………………………………………………………………………………
50
51

52
53
54
55

Aláhúzással jelölendő.
Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).
Az a) pont választása esetén kitöltendő.
A Ptk. 3:38. § és 3: 129-131. § esetén.
Természetes személyesetén kell kitölteni.
Szervezet esetén kell kitölteni.
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16. A társaság megszűnése
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó
vagyon az alapítót illeti meg.
17. Egyéb rendelkezések
17.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e
kötelezettségének56
a) a Cégközlönyben
b) a társaság honlapján57
tesz eleget.
17.2. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit
kell alkalmazni.
Kelt: Mélykút, 2015. február 5.
Az alapító aláírása:
......................................................................................................................................
Név: Kovács Tamás polgármester
Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:58
a.

........................................................................................................................

,

56

Aláhúzással jelölendő.
Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségének honlapján tesz eleget, a
cégjegyzéknek tartalmaznia kell a társaság honlapjának a címét.
58
Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyző által történő közokiratba foglalás.
57
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Több napirend, bejelentés nem volt. Kovács Tamás polgármester megköszöni a
megjelenést és az ülést berekeszti.

K.m.f.

Kovács Tamás
polgármester

Vargáné dr.Egyed Ilona
jegyző

Kopcsek Tamás
jegyzőkönyv-hitelesítő

Mikó Lászlóné
jegyzőkönyv-hitelesítő
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