18/2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 18-án
14.00 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, dr.
Sztantics Péter, Novák László, Mikó Lászlóné képviselők.

8 fő

Távolmaradt
képviselők:

89 %

Torma Gábor képviselő.
1 fő

11 %

A napirendi pontok tárgyalásán jelen volt: Vargáné dr. Egyed
Ilona jegyző, Görhöny Edit pü.csoportvezető, Béleczki Krisztián.

Kovács Tamás polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 9 fős képviselő-testületből az ülés
kezdetén 8 fő jelen van. A napirendi pont tárgyalása rendkívüli ülés keretében
történik a Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár átszervezésének
szükségessége miatt. A napirendi pont elfogadása előtt kéri a képviselő-testületet,
hogy válassza meg a jegyzőkönyv-hitelesítőket. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja
Novák László képviselőt és Mikó Lászlóné képviselőt.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
jegyzőkönyv két hitelesítőjének Novák László
képviselőt és Mikó Lászlóné képviselőt 6 igen
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szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül
megválasztotta.

Kovács Tamás polgármester: Javaslatot tesz a napirendre, mely javaslat megegyezik
a meghívóban feltüntetett napirenddel. 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 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND:
1. Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit
Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának elfogadása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása:

1. Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit
Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának elfogadása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Napirendi pont tárgyalása a 100-245/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztés tartalma nem változott
az informális ülésen kiosztott előterjesztéshez képest, nevekkel került feltöltésre.
Dr. Hegyes Edina ügyvéd délelőtt jelezte, hogy nem tud két órára érkezni. Mivel
rendkívüli ülést hívott össze, nem szervezte át az ülés időpontját, úgy gondolja az
informális ülésen átbeszélték a részleteket. A pénzügyi csoportvezető jelezte, hogy
az előterjesztésben a társaság alapítója helyesen Mélykút Város Önkormányzat és
nem Mélykút Város Önkormányzata, ezt kéri javítani. Elmondja, hogy az Alapító
Okiratban szereplő nevek nem véglegesek, de fontos a határidő miatt, hogy minél
hamarabb el tudják küldeni a minisztérium felé engedélyeztetés céljából, átvezethető
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legyen, és a non-profit kft megtudja kezdeni a működését. Kérdezi, hogy van-e
valakinek kérdése, észrevétele, indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Mikó Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy a meghívóban a rendkívüli ülés indokaként
a Művelődési Ház átszervezésének szükségessége lett megjelölve, az intézmény
neve helyesen Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár, míg a határozati
javaslatban pedig az ÉPTESZ Kft átalakításával kapcsolatos döntések meghozatala
szerepel. Itt ellentmondást lát, ez így számára nem egyértelmű.

Kovács Tamás polgármester: Nincs ellentmondás, mind a kettő ugyan arról szól.

Mikó Lászlóné képviselő: A Felügyelő Bizottság tagjaival kapcsolatban kérdezi,
hogy összeférhetetlenség miatt nem lehet önkormányzati képviselő vezetője, tagja a
társaságnak, de ugyanúgy nem lehet önkormányzati képviselő házastársa sem.
Földes Istvánné neve még is szerepel az előterjesztésben.

Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Elmondja, hogy ezt megkérdezte az ügyvédnőtől és
azt a választ kapta, hogy egyáltalán nem összeférhetetlen a felügyelő bizottsági
tagsággal a képviselő felesége. A Felügyelő Bizottság tagjának semmilyen
befolyásoló szerepe nem lehet a működésre, amivel vissza tudna élni. Az ügyvédnő
vállalja a felelősséget. Az okiratot ügyvéd szerkesztheti, ügyvéd töltheti fel.

Jakity Attiláné képviselő: Kérdezi, hogy hogyan érinti a könyvtár működését az
átszervezés?

Kovács Tamás polgármester: Nem érinti a könyvtár működését.

Kiss István alpolgármester: A könyvtárt ugyanúgy ki kell nyitni és be kell zárni, ahogy
eddig is.

Mikó Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy a tegnapi nap folyamán szeretett volna
beszélni az ügyvédnővel, hívta is kétszer, de nem vette fel a telefont délután 4 óra
magasságában, ezért felteszi itt a kérdést.
A társaság tevékenységénél fő
tevékenységként a művészeti létesítmények működtetése van feltüntetve. Az alatta
található közfeladathoz kapcsolódó tevékenységek köre felsorolásnál tisztázni
kellene, hogy mi a közfeladat, és hogyan kapcsolódik például a veszélyes hulladék
kezelése, ártalmatlanítása a közfeladathoz. Arra gondol, hogy az ÉPTESZ Kft eddigi
Alapító Okiratát visszavonják, nem kellene áttekinteni, hogy mi az, ami maradjon
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benne? Bővíteni, szűkíteni a kört? Furának tartja, hogy pl. veszélyes hulladék
kezelése, ártalmatlanítása benne szerepel az Alapító Okiratban, ehhez úgy gondolja,
nem biztos, hogy joga lesz ennek a kft-nek, erre szigorú szabályok vonatkoznak.

Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Az ügyvédnő a meglévő Alapító Okirathoz
egészítette ki azokat a művészeti jellegű tevékenységeket, amik szükségesek ahhoz,
hogy az önkormányzat a non-profit kft-vel a megállapodást meg tudja majd kötni a
közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátására. Ezek szerepelnek benne. Az
ÉPTESZ Kft Alapító Okiratát nem vizsgálta felül.

Kovács Tamás polgármester: Az ügyvédnő annyit mondott, hogy vizsgálják felül az
Alapító Okiratot, mert jó pár tevékenységet ki lehet venni belőle, de ez nem a
mostani ülésnek a feladata.

Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző: Most látja az anyagban, hogy a könyvvizsgáló neve
nem lett kitöltve. Szalontai Mária könyvvizsgálóval megegyeztek, hogy elvállalja a
feladatot, de a megbízási díj összegéről még nem egyeztek meg, erről egy későbbi
ülés napirendje keretében dönthet a testület.

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 és azzal, hogy az Alapító Okiratban a társaság
megválasztott könyvvizsgálójaként Szalontai Mária neve szerepeljen?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
képviselő-testülete
5
igen
szavazattal,
3
tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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189/2015. (XI.18.) Kt. számú
ÉPTESZ Kft. átalakításával kapcsolatos
döntések meghozatala.

HATÁROZAT

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Mélykúti
Éptesz, Építőipari és Településüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaságot 2016. január 01. napjától kezdődően non-profit kft formájában
működteti tovább Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és
Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság elnevezéssel.
2. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyidejűleg a Mélykúti
Éptesz Kft alapító okiratát hatályon kívül helyezi.
3. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2013. évi V.
törvény hatálya alá helyezett Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási,
Művészeti és Kulturális Non-profit Kft csatolt alapító okiratát az alábbiak
szerint:

Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.november 18-án tartott üléséről.

5

Mélykúti
Önkormányzati
Közszolgáltatási, Művészeti
és Kulturális
Non-profit
Korlátolt Felelősségű
Társaság
Alapító Okirat
2015. …………..
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ALAPÍTÓ OKIRAT
Alapító okirat, amely abból a célból került elfogadásra, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a
Polgári Törvénykönyvről szóló (Ptk.) 2013. évi V. törvény Harmadik Könyv – Jogi személy
fejezete valamint a 2006. évi V..törvény (Ctv) rendelkezései szerint nem jövedelemszerzésre
irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes non-profit korlátolt
felelősségű társaságot alapítson.

1. A társaság neve, székhelye, telephelye, fióktelepe

1.1. A társaság cégneve: Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és
Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve: Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és
Kulturális Non-profit Kft.
1.2. A társaság székhelye: 6449 Mélykút Rákóczi u. 5.
1.3. A társaság telephelyei:

6449 Mélykút, Tópart 58. (Művelődési Ház)
6449 Mélykút, Tópart 57/7. hrsz. (Sportcsarnok)
6449 Mélykút, Petőfi tér 2. (Fenyő Miksa Könyvtár)
6449 Mélykút, Hunyadi u. 18. (Alkotóház)
6449 Mélykút, Tópart 58.
6449 Mélykút,Rákóczi u. 13.
2. A társaság jogállása

A társaság a művészeti és kulturális szolgáltatási közfeladatát non-profit gazdasági
társaságként látja el a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX
törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontja alapján.
A társaság a közszolgáltatási közfeladatait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011.évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés alábbi pontjai alapján látja el
1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való
gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak
kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása,
gépjárművek parkolásának biztosítása);
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovarés rágcsálóirtás);
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
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11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás,
szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás);
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési
lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
19. hulladékgazdálkodás
3. A társaság alapítója
3.1. A társaság alapítója:
Mélykút Város Önkormányzat
6449 Mélykút Petőfi tér 1.
Képviseli: Kovács Tamás polgármester

4. A társaság tevékenysége

A társaság feladatai:
A társaság feladata a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás
biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi
védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása közszolgáltatási megállapodás
alapján valamint a települési közszolgáltatási tevékenységek ellátása
A társaság az alábbi TEÁOR ’08 szerinti tevékenységeket folytatja:
Főtevékenység : 90.04.08 Művészeti létesítmények működtetése
Közfeladathoz kapcsolódó tevékenységek köre
37.00.08
38.11.08
38.12.08
38.21.08
38.22.08
38.32.08
39.00.08
81.30.08
85.10.08
85.52.08
90.01.08
90.02.08
90.03.08

Szennyvíz gyűjtése, kezelése
Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Veszélyes hulladék gyűjtése
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Hulladék újrahasznosítása
Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
Zöldterület-kezelés
Iskolai előkészítő oktatás
Kulturális képzés
Előadó-művészet
Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
Alkotóművészet
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91.01.08
91.02.08
91.03.08

Könyvtári levéltári tevékenység
Múzeumi tevékenység
Történelmi hely, építmény egyéb látványosság működtetése

Kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységi köre
01.61.08
01.63.08
01.64.08
16.29.08
18.12.08
18.14.08
18.20.08
32.99.08
33.19.08
42.11.08
42.21.08
42.22.08
42.91.08
42.99.08
43.11.08
43.12.08
43.21.08
43.22.08
43.29.08
43.31.08
43.32.08
43.33.08
43.34.08
43.39.08
43.91.08
43.99.08
49.32.08
49.41.08
49.42.08
52.10.08
52.21.08
56.29.08
58.14.08
58.19.08
59.14.08
62.01.08
62.02.08
62.03.08
62.09.08
63.11.08

Növénytermesztési szolgáltatás
Betakarítást követő szolgáltatás
Vetési célú magfeldolgozás
Egyéb fa-, parafatermék fonottárú gyártás
Nyomás (kivéve: napilap)
Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
Egyéb sokszorosítás
Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység
Egyéb ipari eszközjavítása
Út, autópálya építése
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
Vízi létesítmény építése
Egyéb m.n.s. építés
Bontás
Építésterület előkészítése
Villanyszerelés
Víz-, gáz- fűtés-, légkondicionáló-szerelés
Egyéb épületgépészeti szerelés
Vakolás
Épületasztalos-szerkezet szerelése
Padló,- falburkolás
Festés, üvegezés
Egyéb befejező építés m.n.s.
Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
Taxis személyszállítás
Közúti áruszállítás
Költöztetés
Raktározás, tárolás
Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Egyéb vendéglátás
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Egyéb kiadói tevékenység
Filmvetítés
Számítógépes programozás
Információ-technológiai szaktanácsadás
Számítógép-üzemeltetés
Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
Adatfeldolgozás, web-hossting szolgáltatás
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63.99.08
68.20.08
68.32.08
70.10.08
70.21.08.
70.22.08.
71.11.08
71.12.08
73.11.08
73.12.08
73.20.08
74.20.08
74.90.08
81.10.08
81.21.08
81.22.08
81.29.08
82.11.08
82.19.08
82.30.08
82.99.08
85.59.08
93.29.08.
93.11.08
96.03.08
96.09.08

M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Ingatlankezelés
Üzletvezetés
PR, kommunikáció
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Építésmérnöki tevékenység
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Reklámügynöki tevékenység
Médiareklám
Piac, közvéleménykutatás
Fényképészet
M. n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Építményüzemeltetés
Általános épülettakarítás
Egyéb épület-, ipari takarítás
Egyéb takarítás
Összetett adminisztratív szolgáltatás
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás
M.n.s. egyéb oktatás
M.n.s. egyéb szórakoztatás , szabadidős tevékenység
Sportlétesítmény működtetése
Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

A felsorolt tevékenységek közül a társaság nem kívánja gyakorolni az előzetes engedélyhez
kötött tevékenységet az engedély megszerzésének időpontjáig. A képesítéshez kötött
tevékenységeket a szükséges kiépítéssel rendelkező alkalmazott foglalkoztatásával, illetve a
szükséges képesítés birtokában kívánja gyakorolni a társaság.

5. A társaság működésének időtartama
5.1. A társaság időtartama: határozatlan.
A társaság első üzleti éve a társasági szerződés Cégbírósághoz történő benyújtásától
kezdődően december 31. napjáig tart.
6. A társaság törzstőkéje
6.1. A társaság törzstőkéje 7.200.000,-Ft azaz hétmillió-kettőszázezer forint, amely
a) 3.000.000.- Ft, azaz hárommillió forint készpénzből,
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b ) 4.200.000.-Ft, azaz négymillió-kettőszázezer forint nem pénzbeli vagyoni
hozzájárulásból áll.
Az alapító a törzstőkét teljes egészében az alapítással egyidejűleg a társaság rendelkezésére
bocsátotta.
7. A tag törzsbetétje
7.1. Mélykút Város Önkormányzat
Törzsbetét összege:
a) 3.000.000,-Ft pénzbeli betét
b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:
megnevezése:
− Mélykúti 229. tulajdoni lapon, 142/4. hrsz.
alatt felvett belterületi beépítetlen
területként nyilvántartott 1839 m2 területű ingatlan
− PC/AT számítógép
− Targonca
− Spider fűnyíró
− Stil FS-86
− SVK 160 ablakdaru
− ERI HOTLINE díjcsomag
− NOKIA 900 rádiótelefon
− Lakókocsi
− Gréder
− Stílfűrész
− Videokamera
− ERI HOTLINE bev. csomag
− Fűnyíró
− IFA W 50 L
BJX-271 frsz .
− ZMK A 07 ROWOS ZSUK
BJY-706 frsz .
− RGV Tornádó 1300 homokszóró
− MTZ 80 Belorusz traktor
CJE-881 frsz.
− JAWA BABETTA motorkerékpár
− TRABANT gépkocsi
ASY-041 frsz.
− BARKASZ B 100 gépkocsi
BOP-864 frsz.
− T 100 lánctalpas
− DEK- 115 MEZŐGÉP
XHS-217 frsz.
− DT 75 lánctalpas
− Ponyvás pótkocsi
XAE-369 frsz.
− BH-03 gumikerekű kotrógép
− MTZ 50 BELORUSZ
EO-390 frsz.
− T 25 traktor
88574
− ZSUK
CJE-8/74 frsz.

értéke: Ft

1.686.000.24.000.120.000.107.000.30.000.46.000.130.000.86.000.111.000.86.000.39.000.87.000.130.000.24.000.30.000.57.000.56.000.60.000.22.000.256.000.30.000.40.000.30.000.20.000.20.000.30.000.40.000.389.000.100.000.-
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− Szippantó
− 6,5 t pótkocsi
− Tárcsa
Értéke:

2db

157.000.79.000.78.000.4.200. 000.-

8. Rendelkezés a nyereség felosztásának tilalmáról és a befektetési tevékenység
gyakorlásáról
8.1. A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában
meghatározott közfeladatai ellátására és az ehhez kapcsolódó tevékenységére fordítja.
8.2. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
8.3. A társaság befektetési tevékenységet nem végez.

9. Üzletrész

A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot
az üzletrész testesíti meg. Az üzletrész mértéke a tag törzsbetétéhez igazodik.
Az üzletrészhez kapcsolódó vagyoni jogok a társaságot illetik, mivel a társaság működése
során képződött nyereség a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. Az üzletrész
forgalomképes. Az alapító az üzletrész harmadik személyre történő átruházását nem
korlátozza.
10. Az üzletrészek átruházása, felosztása
10.1. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása esetén osztható fel.
10.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új
taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot
társasági szerződésre módosítani.
10.3. A társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg.
11. Az alapítói határozat
11.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító Képviselő-testülete határozattal
dönt, és erről a vezető tisztségviselőt írásban értesíti.
11.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény
a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, és amelyek nem ütköznek a nyereség felosztásának
tilalmi rendelkezésébe.
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11.3. A non-porfit kft. alapítójának hatáskörébe tartozik a nyereség felosztásának tilalmi
rendelkezésének figyelembevételével:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Az alapító okirat módosítása
Ügyvezető megbízása, visszahívása, díjazásának megállapítása
A felügyelőbizottság tagjainak megbízása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
A könyvvizsgáló megbízása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
A társaság megszűnésének elhatározása,
Mérleg eredmény kimutatás elfogadása,
Pótbefizetés elrendelése,
Törzstőke felemelésének,és leszállításának elhatározása,
Ügyvezető részére a Ptk. 3:117. §-a szerinti felmentvény megadása,
A gazdasági társaság belső szabályzatának elfogadása,

11.4. A döntéshozatalt megelőzően az alapító Képviselő testülete köteles az ügyvezető és a
felügyelő szerv véleményének a megismerésére. Az alapító a társaság működésével és
gazdálkodásával összefüggő kérdésköröket tárgyaló ülésére a felügyelő bizottság elnökét és
tagjait valamint az ügyvezetőt – véleményezési joggal – köteles meghívni.
11.5. A társaság éves beszámolójának elfogadásáról az alapító Képviselő testülete – a
számviteli törvényben foglaltak betartásával – köteles gondoskodni.
A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a társaság
legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

12. A véleményezési jog gyakorlása
12.1. A véleményezési jog gyakorlásának helye a társaság székhelye, ettől csak a
véleményezési jog jogosultjainak előzetes hozzájárulásával lehet eltérni.
12.2. Az ülést legalább évente egyszer össze kell hívni a számviteli törvény szerinti
beszámoló elfogadására.
12.3. Nem kell figyelembe venni, illetve nem kell a véleményezési jog jogosultjának a
véleményét beszerezni akkor, ha az alapító döntésének tervezete kötelezettség vagy felelősség
alól mentesíti a véleményezési jog jogosultját, vagy bármilyen más előnyben részesíti, illetve
a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, vagy valamely véleményezési jog
jogosultjával a tervezet szerint szerződést kell kötni, vagy aki ellen pert kell indítani.
12.4. Az alapítói döntés tervezetét az alapító az ügyvezetőnek küldi meg azzal, hogy az ülésre
a meghívottakat az ügyvezető köteles összehívni. Az alapító a döntéstervezetet haladéktalanul
köteles az ügyvezetőnek átadni. A meghívónak az ülés napirendi pontjait tartalmaznia kell.
12.5. A meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 napnak kell eltelnie. Sem az
ügyvezetésre jogosult személyt, sem a felügyelő bizottság elnökét és tagjait meghatalmazott
személy nem képviselheti. Amennyiben az ülésen valamely véleményezési jog jogosultja
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nincs jelen, az ügyvezető köteles gondoskodni a megismételt ülés összehívásáról. A
megismételt ülés az eredeti ülést követő 8 napon belül meg kell tartani. Az ülést az ügyvezető,
azonos napirendi pontokkal a társaság székhelyére köteles összehívni.
12.6. Az alapítói határozat akkor érvényes, ha az alapítói döntés tervezetét az ügyvezető és a
felügyelő bizottság, vagyis a véleményezési jog jogosultjai véleményezték.
12.7. A társaság tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos alapítói döntések
nyilvánosságának biztosítása kötelező. Az írásos vélemények, illetve az ülésről készült
jegyzőkönyvek nyilvánosak.
12.8 Az ülésekről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés
helyét és idejét, a jelenlevőket, a döntéstervezetekre előadott véleményeket, továbbá az ülésen
lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat. Az ülésen készült jegyzőkönyvet a tag és az
ügyvezető írja alá. Az ügyvezető az ülésen felvett jegyzőkönyvekről köteles folyamatos
nyilvántartást vezetni (határozatok könyve). A határozatok könyve nyilvános.
Az alapító vezető szervének döntéshozatala során az ülésekről a nyilvánosság nem zárható ki
minden olyan kérdéskörben, amely a közhasznú társaság működésével és gazdálkodásával
kapcsolatos.
12.9. A véleményezési jog gyakorlása ülésen kívül:
12.9.1. Amennyiben az Alapító által hozott döntések tervezetének véleményezését a felügyelő
bizottság elnöke és tagjai és az ügyvezető nem ülésen gyakorolják, akkor az alapító köteles
döntésének tervezetét haladéktalanul az ügyvezetővel ismertetni.
Az ügyvezető köteles az alapítói döntést haladéktalanul a felügyelő bizottság elnökének és
tagjainak megküldeni.
Jogosult az alapító a döntéstervezetek közvetlen megküldésére a véleményezési jog
jogosultjainak: az ügyvezetőnek, illetve a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak. Az
ügyvezető és a felügyelő bizottság tagjai 8 napon belül kötelesek véleményüket írásban a
döntést hozó tagnak közvetlenül megküldeni. A felügyelő bizottság a társaság székhelyére
címezve az ügyvezetőn keresztül is jogosult véleményének továbbítására a 8 napos határidő
betartásának figyelembe vételével. Az ügyvezető az utóbbi esetben haladéktalanul köteles az
alapítónak a felügyelő bizottság véleményét továbbítani.
12.9.2. Az alapítói döntés csak abban az esetben érvényes, ha azt a véleményezési jog
jogosultjai, vagyis az ügyvezető és a felügyelő bizottság elnöke és tagjai a döntést
véleményezték. Amennyiben a felügyelő bizottság valamely tagja külön véleménnyel
rendelkezik, akkor a tagnak a külön véleményt is meg kell küldeni a felügyelő bizottság
véleményével együtt.
12.9.3. Nem kell figyelembe venni, illetve nem kell a véleményezési jog jogosultjának
véleményét beszerezni akkor, ha az alapító döntésének tervezete kötelezettség vagy felelősség
alól mentesíti a véleményezési jog jogosultját, vagy bármilyen más előnyben részesíti, illetve
a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, vagy valamely véleményezési jog
jogosultjával a tervezet szerint szerződést kell kötni.
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12.8.4. Az ügyvezető köteles olyan nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza az alapítói
döntések tervezetét, az arra leadott írásos véleményeket, és a vélemények meghozatalát
követő alapítói döntést.
12.9.5. Az írásos véleményeket vagy postai úton vagy személyesen lehet a társaság
székhelyére továbbítani. Akár postai úton, akár személyesen történik az írásos vélemények
átadása, azt úgy kell rendelkezésre bocsátani, hogy a határidők betartása és a vélemények
átadása bizonyítható legyen.
12.9.6. Az alapítói határozat csak abban az esetben érvényes, ha az alapítói döntés tervezetét
az ügyvezető, a felügyelő bizottság elnöke és tagjai, vagyis a véleményezési jog jogosultjai
véleményezték.
12.9.7. A nyilvánosság az alapítói döntéstervezeteket és az írásos véleményeket a
véleményezési eljárás alatt megismerheti a társaság székhelyén, a jelen okiratban foglalt
szabályozás szerint.
12.10. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdéskörben csak az alapító Képviselő
testülete hozhat döntést.
13. A társaság nyilvánossága
13.1. A társaság működésével kapcsolatos ülésekről köteles jegyzőkönyvet készíteni. A
jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlevőket és az általuk képviselt
szavazati jog mértékét.
A jegyzőkönyvből a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye is
megállapítható.
A jegyzőkönyvet az ügyvezető és az Alapító Képviselő testületének két tagja írja alá. A
jegyzőkönyvbe foglalt határozatokat haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe.
13.2. Az ülések határozatait a meghozataluktól számított 15 napon belül postai úton kell
közölni az érintettekkel.
Ezzel egyidejűleg a társaság és az alapító székhelyén található nyilvános hirdetőtáblán
elérhetővé kell tenni legalább 30 napra a meghozott határozatok szövegét. Ennél rövidebb
határidőt akkor köteles a társaság teljesíteni, amennyiben azt a hozott határozat jellege
megköveteli. Az alapító köteles hirdetményeire vonatkozó hirdetőtáblát biztosítani egyrészt
az alapító, másrészt külön a társaság székhelyén legkésőbb a társaság bejegyző végzésének
kézhezvételekor.
13.3. A társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a társaság ügyvezetőjével
történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben bárki betekinthet, saját költségére másolatot
készíthet. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet rövid úton,
telefonon, írásban, vagy a társaság www.janoshalma.hu honlapján. Az ügyvezető a betekintést
kérő kérelmét a kérelem tudomására jutásától számított 3 munkanapon belül köteles
teljesíteni. Az ügyvezető akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni.
13.4. A társaság éves beszámolója, megtekinthető a 13.3. pontban meghatározott feltételekkel.
A társaság éves beszámolója megtekinthető a társaság székhelye szerint illetékes
cégbíróságon is.
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13.5. A társaság működésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos ülésekről a
szolgáltatás igénybevevőit értesíteni kell. Az értesítési határidők megegyeznek az alapítói
ülések összehívásának rendjével. A szolgáltatás igénybevevői köre Bács-Kiskun megye
területére korlátozódik. Egyébként a megjelölt kedvezményezetti kör semmilyen más
feltétellel nem zárt és nem korlátozott.
13.6. A szolgáltatás igénybevételének módjának közlése történhet közvetlenül a szolgáltatás
igénybevevőjének megkeresésével, illetve a 13.2. pontban megjelölt hirdetőtáblán a hozott
határozat jellegétől függően.
13.7. A társaság „határozatok tára” címmel folyamatos nyilvántartást vezet, amelyből a
vezetői döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve az egyes döntéseket támogatók és
ellenzők számaránya megállapítható. A társaság vezető szervének döntéseit az ügyvezető az
érintettekkel írásban, közvetlenül közli. A társaság a döntések nyilvánosságát a
www.melykut.hu honlapon biztosítja.

14. Az ügyvezető
14.1. Az alapító kettő ügyvezetőt jelöl ki a társaságnál.
Név: Dzsudzsák Mihály
Lakcím: 6449 Mélykút, Árpád u. 21.
Születési helye, ideje: Nyírbátor, 1958.02.13.
Anyja neve: Görög Veronika
Adóazonosító: 8332803268
Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2004. január 01.
Az ügyvezető a megbízatását munkaviszonyban látja el.

14.2. Név: Béleczki Krisztián
Lakcím: 6449 Mélykút, Nyár u. 58.
Születési helye, ideje: Bácsalmás, 1974.05.14.
Anyja neve: Mészáros Jolán
Adóazonosító: 8392144775
Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2015. szeptember 01.
A megbízatás vége: 2016. augusztus 31.
Az ügyvezető a megbízatását munkaviszonyban látja el.
14.3. Az ügyvezetők jogosultak a társaság képviseletére a bíróságok és más hatóságok előtt,
harmadik személyekkel szemben.
Az ügyvezetők vezetik a társaság nyilvántartásait, irányítják a társaság munkáját.
Az ügyvezetők a társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezetnek.
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Tevékenységükre, felelősségükre a Ptk. 3:115. § és 3:23. §-ai az irányadók.
14.4. A társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat ügyvezető gyakorolja.

15. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok
A Ptk. 3:22. § és 3:26. § szerinti összeférhetetlenségi szabályai is értelemszerűen irányadóak
az ügyvezetőkre és a felügyelő bizottság tagjaira is.

16. A társaság működésének ellenőrzése: a felügyelő bizottság
16.1. A társaságnál három tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság
megbízatása 2015. február 05. napjától 2020. február 04.. napjáig terjedő határozott
időtartamra szól.
A Felügyelő Bizottság tagjai:
1. Név: Földes Istvánné születési neve: Varga Éva
Szül. helye, ideje: Bácsalmás, 1960.10.12.
Anyja neve: Körmöczi Katalin
Lakcím: 6449 Mélykút, Rákóczi u. 75.
2. Név: Nagy Torma Jenő
Szül. helye, ideje: Tompa, 1953.03.01.
Anyja neve: Kerekes Veronika
Lakcím: 6449 Mélykút, Templom u. 19.
3. Név: Rasztik Klára
Szül. helye, ideje: Mélykút, 1954. 04.16.
Anyja neve: Dudás Klára
Lakcím: 6449 Mélykút, Rákóczi u. 18.
16.2. A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg.
16.3. A felügyelő bizottság legalább három tagból áll.
16.4. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából választ
elnököt. A felügyelő bizottság határozatképes, ha mind a három tag jelen van; határozatát a
jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Határozatképtelenség esetén a felügyelő bizottság
ülését ismételten össze kell hívni. A felügyelő bizottság döntéseiről a felügyelő bizottság
elnöke nyilvántartást vezet, amelyből megállapítható a tartalma, időpontja, hatálya, illetve a
döntést támogatók és ellenzők száma. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze, az
ülést megelőző 8 nappal, a napirendet is tartalmazó meghívó megküldésével.
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16.5. A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását. Feladata a
társaság,
annak
szervei
és
tisztségviselői
működése
törvényszerűségének,
szabályszerűségének, vagyonkezelésének ellenőrzése. E körben ellenőrzi a társaság
költségvetésének végrehajtását, a pénz és vagyonkezelést, a bizonylati fegyelmet, a
zárszámadást és az alapul szolgáló okmányokat is. A felügyelő bizottság határozza meg és
rögzíti saját ügyrendjében a fegyelmi eljárás részletes szabályait.
16.6. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelő
bizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a
gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelő bizottság tagjai a
társaság legfőbb szerve ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt, illetve részt vesz, ha
jogszabály így rendelkezik. A felügyelő bizottság tevékenységéről jelentést tesz a társaság
legfőbb szervének.
16.7. A felügyelő bizottság éves munkaterv alapján működik. Ügyrendjét maga állapítja meg,
amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá. Ülését évente legalább egy
alkalommal össze kell hívni. A felügyelő bizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a
felügyelő bizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő
eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait
az ügyrendben meg kell állapítani.
16.8. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma a társasági szerződésben meghatározott
létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetése a
felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni
a társaság legfőbb szervének ülését.
16.9. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját
megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
16.10. A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető
állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet a társasági szerződésben meghatározott
módon és határidőn belül kell teljesíteni. A felügyelő bizottság a társaság könyveit és iratait ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja.
16.11. A számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a
felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
16.12. Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba,
a társasági szerződésbe, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik,
vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tagok érdekeit, összehívja a gazdasági
társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.
16.13. A felügyelő szerv ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a
vezető tisztségviselőktől jelentést a szervezet munkavállalóitól, pedig tájékoztatást vagy
felvilágosítást kérhet, a társaság könyveibe és irataiba betekinthet azokat megvizsgálhatja.
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16.14. A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervezetet tájékoztatni és
annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető-szerv
döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
16.15. Az intézkedésre jogosult vezetőszerv a felügyelő szerv indítványára - annak
megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen
eltelte esetén a vezető-szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult.
16.16. A felügyelő bizottság hiányosság észlelése esetén, annak súlyához mérten
a.) felhívja a tisztségviselőt a helyes magatartásra,
b.) felhívja a legfőbb szervet az állásfoglalásra és a hiba kijavítására,
c.) az Alapító Képviselő testületének rendkívüli összehívását indítványozza.
16.17. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
16.18. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) az Alapító Képviselő testületének a tagja,
b) a társaság ügyvezetője
c) a társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem
rendelkezik,
e) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

17. A könyvvizsgáló
A társaságnál könyvvizsgáló működik a más jogszabályi rendelkezésekben meghatározott
feladatok ellátására. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az
ügyvezetők bármelyike tesz javaslatot az alapítónak.
A társaság megválasztott könyvvizsgálója: „SZALONTAI” Könyvvizsgáló Bt.
Székhely: 6000 Kecskemét, Bercsényi u. 17. III/7.
Cégjegyzékszám: 03-06-106864
Adószám: 20510109-2-03
Könyvvizsgálatért felelős személy: Szalontai Mária
Név:
Szalontai Mária
Anyja neve: Farkas Mária
Lakcím:
6000 Kecskemét, Március 15. u. 60. I. emelet 3.
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Könyvvizsgálói kamarai ig. szám: 002223
A könyvvizsgálói megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2016. január 1.
A megbízatás lejárta: 2018. december 31.
18. A cégjegyzés
18.1. A képviseletre jogosult személy cégjegyzési joga önálló. A társaság cégjegyzése akként
történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszövege
fölé az ügyvezető nevét önállóan írja alá a hiteles cégaláírási nyilatkozatnak (a közjegyzői
aláírás hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintában foglaltaknak megfelelően.
19. Az Alapító Okirat módosítása, a társaság megszűnése
19.1. Az Alapító Okirat módosításához – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – az alapító
Képviselő testületének határozata szükséges.
19.2. A társaság megszűnésének elhatározásához az alapító határozata szükséges.
19.3. Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a tartozások kiegyenlítése után a társaság
tagjai részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni
hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a társasági
szerződés rendelkezései szerint fordítja közcélokra. Ennek hiányában a cégbíróság a
megmaradt vagyont a megszűnő nonprofit gazdasági társaság tevékenységével azonos vagy
ahhoz hasonló közérdekű célra fordítja.
19.4. A nonprofit gazdasági társaság megszűnik, ha:
a) a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel
megvalósult;
b) a taggyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését;
c) a cégbíróság a Ctv-ben meghatározott okok miatt megszünteti;
d) jogszabály így rendelkezik;
e) elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását);
f) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti;
g) a Ptk. az egyes társasági formákra vonatkozó szabályai azt előírják.
A gazdasági társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.
20. A nyilvánosság biztosítása
20.1. Abban az esetben, amikor a törvény a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé a
társaság, a kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget.

21. Egyéb rendelkezések
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21.1. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról
szóló törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi
viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.
21.2. A társaság tevékenységét jelen Alapító okirat Cégbírósághoz történő benyújtásával
egyidejűleg kezdi meg.
21.3. A társaság alapítója a jelen alapító okiratot elolvasás és értelmezés után, mint akaratával
mindenben megegyezőt helybenhagyólag írta alá.
21.4. A jelen alapító okirat Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének
189/2015.(XI.18.) Kt. számú határozatán alapul.
Mélykút , 2015. november 18.

__________________________________
Mélykút Város Önkormányzata
Képviseletében: Kovács Tamás Polgármester
alapító

Ellenjegyzés:
Alulírott Dr. Hegyes Edina 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 9. szám alatti ügyvéd a Korlátolt
Felelősségű Társaság cégeljárási képviselettel meghatalmazott jogi képviselője a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
51. § (3) bekezdése szerint eljárva igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe
foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az
egységes szerkezetű okiratban az aláhúzással kiemelt szövegmódosítások változása adott okot
a módosított egységes szerkezetű okirat elkészítésére.
Nyilatkozom továbbá, hogy az általam készített okirat megfelel a jogszabályoknak, és
tanúsítom, hogy a szerződő felek személyi azonosságuk igazolása után azt előttem írták alá,
ezért ellenjegyzem. Nyilatkozom továbbá, hogy megfelelek a 2007. évi LXIV. törvény,
valamint a Magyar Ügyvédi Kamara 2/2007. (XI.19.) szabályzatában meghatározott
elektronikus aláírással kapcsolatos követelményeknek, ill. minősített elektronikus aláírással
rendelkezem.

Mélykút, 2015. …………..
Dr. Hegyes Edina
ügyvéd
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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

Novák László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Mikó Lászlóné
jegyzőkönyv-hitelesítő
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