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Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
S z e n t e s      Tárgy:  Közhasznú társaság alapítása 
                                                                                   Melléklet: 1 db alapító okirat 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület kiemelt feladatának tekinti a biztos megélhetést adó munkahelyek 
létrejöttét a városban. Különösen igaz ez azokra, akik valamilyen hátránnyal élnek. 
 
Az Inkubátorházban jelenleg közel 60 fővel a szombathelyi LUX-TEX Kft. működtet egy 
varrodai és szerelési vállalkozást, melyben 2003 óta döntő részben csökkent 
munkaképességűeket foglalkoztat. A munkáltatók rehabilitációs tevékenységét segítő 
támogatás kedvezőtlen módosítása miatt, a Kft. a szentesi telephelyét fokozatosan 
felszámolja. 
 
 
A Szociálpolitikai Osztály ügyfelei között nagyon sokan vannak, akik nem segélyt, hanem  
munkalehetőséget szeretnének. Ők elsősorban azok közül kerülnek ki, akik valamilyen 
mértékben csökkent munkaképességűek. 
Többszöri próbálkozással sem sikerült megfelelő munkalehetőséget biztosítani számukra. 
 
A foglalkoztatás megőrzésére, későbbi növelésére adna lehetőséget, ha az 
Inkubátorházban, ahol a varrodai és szerelési munkákhoz szükséges infrastruktúra 
biztosított, az önkormányzat saját tulajdonú társaságot hozna létre. 
 
A megalapítandó Kht-val megelőzhető, hogy az ott dolgozók elveszítsék munkahelyüket, 
valamint elősegíthető a szociális intézményekben történő gondozotti foglalkoztatás. 
 
A SZENTES REHAB Kft. tervezett tevékenysége: felsőruházat- és szőnyeggyártás, valamint 
villamos cikkek összeszerelése bérmunkában. A varrodai munkák biztosítására a Black-Snow 
Kft., míg a szerelési megbízásra a Legrand Rt és az Alk-Tech Kft. szándéknyilatkozatával 
rendelkezünk. Ezen vállalkozások a LUX-TEX Kft-vel több éve állnak üzleti kapcsolatban. 
 
Az állami támogatás lehívásának feltétele, hogy a foglalkoztatottak  60 %-a legalább 50 %-
ban csökkent munkaképességű legyen, az árbevétel elérje az igényelni kívánt központi 
támogatás összegét, valamint a munkabérek és annak járulékai időben kifizetésre kerüljenek. 
 
A Kht. által bérelni tervezett munkatermek össz alapterülete 293 m2, ahol a varroda, 
szabászat, vasalás, szövés és szerelés, valamint a kész termék raktározása megoldható. 
 
A Kht. 3 millió Ft-os alaptőkével és 2006. december 31-éig visszafizetésre kerülő 3 millió Ft 
tagi kölcsönnel 2005. május 15-ével kezdené meg működését. A 62 fős foglalkoztatotti 
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létszám figyelembevételével a lehívható állami támogatás összege 2005. évben 17.500 eFt. A 
várható árbevétel 3.500 eFt/hó, a 2005. évben arányosan 26 millió Ft, teljes évre 47 millió Ft. 
A kiadások tervezett összege 46 millió Ft, melyből a bérköltség járulékaival 29 millió Ft. 
 
Felkérésem ellenére a Polgári Összefogás Képviselőcsoportja  addig nem kíván élni a jelölés 
jogával, amíg teljes körben felülvizsgálatra nem kerül valamennyi korábbi delegálás.  
A Társaság törvényes működése érdekében azonban elengedhetetlen a felügyelő bizottság 
létrehozása, ezért annak összetételére Hornyik László, Pap Imre és Varga Árpád képviselő 
urak személyében teszek javaslatot. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy az előterjesztést megvitatva járuljon hozzá a társaság megalapításával több mint 
60 rokkant ember munkahelyének megőrzéséhez, illetve esetleges bővítéséhez. Az alaptőke 
forrásának fejlesztési hitelt jelölök meg. 
 
 
 

H a t á r o z a t i    j a v a s l a t 
 

1. Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 8-10.§-aiban foglalt jogkörében, 2005. május 15-ei 
alapítással, 2005. június 1-jei működési kezdettel 

 
SZENTES REHAB KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 

 
néven, Szentes, Szarvasi út 14. szám alatti székhellyel közhasznú társaságot alapít. 

 A Képviselő-testület 
2.  a Társaság Alapító Okiratát a melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a 

polgármestert annak aláírására. 
3. a Társaság felügyelő bizottsági tagságával, öt éves időtartamra Hornyik László, Pap 

Imre és Varga Árpád önkormányzati képviselőket bízza meg. 
4. az ügyvezetői feladatok ellátásával Sipos Jánosné (Boda Margit) Szentes, Wesselényi 

u. 62. szám alatti lakost bizza meg és felkéri a Társaság működéséhez szükséges 
szervezési teendők ellátására. 

5. felhatalmazza polgármestert a könyvvizsgálói feladatokra vonatkozó pályázat 
kiírására. 

6. hozzájárul, hogy a 3 millió Ft alaptőke fedezete fejlesztési hitel legyen, s ennek 
összegével a 2005. évi költségvetését módosítja. 

 
A határozatról értesítést kap: 
1. Sipos Jánosné megbízott ügyvezető Szentes, Wesselényi u. 62. 
2. Felügyelő Bizottság tagjai 
3. Szentes város polgármestere 
4. Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Irodája 
5. Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodája 
 
Szentes, 2005. április 12. 
 

Szirbik Imre 



SZENTES REHAB KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 
ALAPÍTÓ OKIRATA 

(KÖZHASZNÚ MINŐSÍTÉS NÉLKÜLI) 

Az Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. tv. (továbbiakban: Ptk.) 57–
60. §-a, a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény (továbbiakban: Gt.) 
I–VII. és XI. fejezetei alapján jogi személyiséggel rendelkező közhasznú társaságot hoz 
létre 2005. május 15. napjával. 

1. A társaság feladata, célja 

A közhasznú társaság az alapító támogatásával Szentesen az Inkubátorházban 
elsősorban csökkent munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását kívánja lehetővé 
tenni. 

2. A társaság elnevezése 

2.1. SZENTES REHAB  Közhasznú Társaság 
2.2. SZENTES REHAB Kht. 

3. A társaság székhelye 

3.1. 6600 Szentes Szarvasi u.14 INKUBÁTORHÁZ 

4. A társaság alapítója 

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
6600 Szentes , Kossuth tér 6. 

5. A társaság tevékenysége 

5.1.A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei: 

18.22 TEÁOR számú felsőruházat gyártás. 
17.51 TEÁOR számú szőnyeggyártás. 
31.61 TEÁOR számú villamos cikkek szerelése. 

5.2. A társaság által végzett üzletszerű gazdasági tevékenysége kiegészítő jellegű, 
vállalkozási tevékenységét közhasznú tevékenység elősegítése érdekében, a társaság 
közhasznú céljait nem veszélyeztetve végzi. 
5.3. A társaság bejegyzéséig a közhasznú társaság hatósági engedélyhez kötött 
tevékenységet nem végezhet, továbbá az engedélyköteles tevékenységeket a társaság 
csak a szükséges hatósági engedélyek birtokában gyakorolja. 
5.4. A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő 
okiratában meghatározott tevékenységére fordítja, 
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6. A társaság vagyona 

6.1. A társaság törzstőkéje: 
3.000.000 (Három-millió) Ft, amely kizárólag pénzbeli betétből áll. 
6.2. Az alapító a Gt. 171. § (3) bekezdés alapján köteles a teljes pénzbetétet a létesítő 
okirat aláírásától számított 8 napon belül, illetve legkésőbb a bejegyzési kérelem 
benyújtásáig befizetni. 

7. A társaság működése 

7.1. A társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó kérdéskörben az alapító dönt, és erről 
a társaság vezető tisztségviselőjét írásban köteles értesíteni.  
7.2 Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
– a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény 
felhasználására vonatkozó döntést; 
– üzletrész felosztásához való hozzájárulás; 
– a Gt. 47. §-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és 
díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is 
áll, a munkáltatói jogok gyakorlása; 
– a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának 
megállapítása; 
– a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása; 
– olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, 
ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 685. § b) pont) köt; 
– az alapításért felelős tagok, az ügyvezetők és a felügyelő bizottsági tagok ellen 
kártérítési igények érvényesítése; 
– a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,  
– a társasági szerződés módosítása; 
– a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel, a  közhasznú 
tevékenység folytatásának feltételeiről kötött megállapodásról. 

8. A társaság képviseletének módja: az ügyvezetés 

8.1. A társaság  ügyvezetője: 
Név: Sipos Jánosné (szül.: Boda Margit) 
Lakcím : 6600 Szentes, Wesselényi u. 62. 
Az ügyvezető megbízása három évre szól, mely meghosszabbítható. 
8.2. Az alapító az ügyvezető hatáskörét elvonhatja és részére utasítást adhat.  
8.3. Az ügyvezetői tisztségviselői feladat csak személyesen látható el, képviseletnek 
nincs helye. 
8.4. Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg a közhasznú társaság és az alapító 
ügyvezetője, illetve képviseletre jogosultja, felügyelő bizottságának elnöke és tagja. 
8.5. Nem lehet közhasznú társaság vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény 
elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítéltek, amíg a büntetett 
előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült. 
8.6. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt 
az abban megjelölt tevékenységet folytató közhasznú társaságban nem lehet ügyvezető. 



 

 

3 

3 

9. A cégjegyzés módja 

A cégjegyzés akként történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégnév alá az 
ügyvezető önállóan írja nevét az aláírási címpéldány szerint. 

10. A közhasznú társaság működésének ellenőrzése: a felügyelő bizottság 

10.1. A társaságnál három tagból álló felügyelő bizottság működik. Az első felügyelő 
bizottság tagjait öt évre jelöli ki az alapító. 
Név: Hornyik László  
Lakcím: Szentes, Dózsa Gy. u. 179. 
Név: Pap Imre 
Lakcím: Szentes, Balog J. u. 6/B 
Név: Varga Árpád 
Lakcím: Szentes, Honvéd u.. 15/B. 
10.2. A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától 
számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, illetve közhasznú 
társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles. 
10.3. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából 
elnököt (szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket) választ. A felügyelő 
bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van. A 
felügyelő bizottság határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. 
10.4. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs 
helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a társaság alapítója, illetve 
munkáltatója nem utasíthatja. 
10.5. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – 
az ok és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az 
elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a 
felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha 
az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 
10.6. A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a 
közhasznú társaság legfőbb szerve hagy jóvá. 
10.7. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott 
létszám alá csökken vagy nincs aki az ülését összehívja, a társaság ügyvezetése a 
felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles 
értesíteni az alapítót. 
10.8. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját 
megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az 
ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, 
hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó 
tevékenységre is kiterjessze. 
10.9. A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a közhasznú 
társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. 
10.10. A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú társaság működését és gazdálkodását. 
Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig 
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és 
irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 
10.11. A felügyelő szerv tagja az alapító ülésén tanácskozási joggal vesz részt. 
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11. A könyvvizsgáló 

11.1. Az alapító által 1 éves időtartamra kijelölt könyvvizsgáló: 
................................................................................................................................. Kft. 
(cg: .........-.......................-...................., székhely: .........................................................) 
A könyvvizsgálatért felelős személy: 
Név: ...................................................................... (an.: ....................................................) 
Lakcím: ............................................................................................................................... 
A könyvvizsgáló újraválasztható. 
11.2. A közhasznú társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és 
jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló 
véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a 
közhasznú társaság alapítója nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló a közhasznú 
társaság alapítója elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni 
abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a 
jogszabályi előírásoknak. 
11.3. A könyvvizsgáló betekinthet a közhasznú társaság könyveibe, a vezető 
tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól 
felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, 
szerződéseit megvizsgálhatja. 
11.4. A könyvvizsgáló a közhasznú társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti 
titokként köteles megőrizni. 
11.5. A könyvvizsgáló a közhasznú társaság alapítójának ülésén köteles részt venni. Ha 
ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal az ügyvezető szerv, illetve a 
felügyelő bizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is 
kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló 
kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza. 
11.6. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a 
közhasznú társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt 
észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak e törvényben 
meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a közhasznú társaság alapítójának 
vezető szervének összehívását kérni. 
11.7. Ha a közhasznú társaság alapítójának legfőbb szervét nem hívják össze, vagy a 
legfőbb szerv a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a 
könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni. 
11.8. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, 
illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók. 
11.9. Nem lehet könyvvizsgáló a közhasznú társaság alapítója. Nem választható 
könyvvizsgálóvá a közhasznú társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági 
tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pontja), továbbá a közhasznú 
társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított három évig. 
11.10. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetetlenségi 
előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó 
szervezet alapítójára (vezető szervének tagjaira), vezető tisztségviselőjére és vezető 
állású munkavállalójára is alkalmazni kell. 
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12. A társaság megszűnése 

A társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén az alapító részére a tartozások 
kiegyenlítését követően csak a törzsbetétjeik alapításkori értéke adható ki. Az ezt 
meghaladó vagyona a társaság főtevékenysége szerinti hasonló közhasznú 
tevékenységre kell fordítani.  

13. Vegyes rendelkezések 

13.1. A társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre. 
13.2. A közhasznú társaság az alapító okirat ellenjegyzésének, illetve közokiratba 
foglalásának napjától a létrehozni kívánt gazdasági társaság előtársaságként működik. 
13.3. Az alapító okirat ellenjegyzésének, illetve közokiratba foglalásának napjától a 
kijelölt ügyvezető a létrehozni kívánt közhasznú társaság cégbejegyzéséig annak 
nevében és javára jár el, az előtársasági jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a 
közhasznú társaság iratain és a megkötött jogügyletek során a társaság elnevezéséhez 
fűzött “bejegyzés alatt” toldattal kell jelezni. 
13.4. A társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., és a Gt., vonatkozó 
egyéb rendelkezései az irányadóak. 

........................................ város .......................................... dátum 
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