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Szentes Város Polgármestere 
6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz.  
Ikt.sz.: R-1555-3/2008. 
Témafelelős: Mihály Béláné 

 Tárgy: A 2009. 01. 01-jével létrehozandó nkft.    
     Alapító Okirata 

Melléklet: 1 db  
 
Szentes Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
 
Szentes 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 147/2008. (VI.27) Kt. határozatával 
az önkormányzati sport- és szabadidős feladatokat illetően 2009. január 01-jével a 
szabadidős létesítmények (uszoda, üdülő, teniszpálya) üzemeltetésére 100%-os 
önkormányzati tulajdonú nonprofit kft-t alapít (továbbiakban nkft.), változatlanul 
hagyva az egyéb sportlétesítményeket működtető Sportközpont szervezetet, mint 
részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézményét. 
 
Az uszoda, az üdülőházak és teniszpályák üzemeltetésére létrehozandó nkft. Alapító 
Okiratának tervezetét Képviselő-testület a 2008. augusztus 15-i ülésén munkaokmányként 
megismerte, de döntés csak a megszüntetésre kerülő álláshelyekkel kapcsolatos személyi 
kérdésekben született. 
A bizottsági vélemények alapján az Alapító Okiratban foglaltak pontosítása megtörtént és a 
társaság ügyvezetőjének, a Felügyelő Bizottság tagjainak és a könyvvizsgáló személyének 
ismeretében a végleges Alapító Okirat jóváhagyásának elvi akadálya nincs. 
 
 
1. A társaság cégnevére az alábbi javaslatok érkeztek: 
 

 
Javaslattevő Társaság cégneve Rövidített cégnév 
 
Előterjesztő Életerő Üdülő- és Sportközpont Életerő Üdülő- és  
   Nonprofit Korlátolt Sportközpont  
 Felelősségű Társaság NKFT 
 
 
Pénzügyi Bizottság Széchenyi-ligeti  Sport- és Üdülőközpont 
 Sport- és Üdülőközpont  NKFT 
                                                          Nonprofit Korlátolt  
                                                        Felelősségű Társaság  
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Városrendezési- fejlesztési Szentes Üdülőközpont Üdülőközpont NKFT 
és Környezetvédelmi Bizottság          Nonprofit Korlátolt  
  Felelősségű Társaság 
 
 
Jogi és Ügyrendi Bizottság Szentesi Szabadidős  Szabadidős Létesítmények 
   Létesítmények NKFT 
  Nonprofit Korlátolt 
                                                        Felelősségű Társaság 
 
2. A társaság fő tevékenységi köre azon tevékenység kell hogy legyen, amelyből a 

legmagasabb bevétel származik. A 2008. évi adatok ismeretében az uszodai szolgáltatás 
bevétele magasabb a szálláshelyek forgalmából befolyt összegnél, mivel a 2008. évi 
TEAOR jegyzék az üdülési és a kemping szolgáltatást külön tartalmazza. Ennek ellenére 
– a későbbi pályázati lehetőségek minél eredményesebb kihasználása érdekében - 
javasoljuk fő tevékenységként az üdülőházi szolgáltatás TEAOR besorolását, az 
„55.20’08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás” elnevezésű tevékenységi 
kört elfogadni. Amennyiben fentiekben változás történik, úgy nincs akadálya az Alapító 
Okirat, illetve a fő tevékenység módosításának.  

 
3. A gazdasági társaságokról szóló, 2006. évi IV. törvény 2007. évi módosítása értelmében 

nkft. már 500 eFt tőkével alapítható. A társaság törzstőkéjét azonban a folyamatos 
működtetést biztosító likviditás érdekében 10 millió Ft-ban javasoljuk meghatározni, 
amit az önkormányzat pénzbeni juttatásként kell hogy biztosítson, mert az üzemeltetésre 
átadott vagyon nem kerül az nkft. tulajdonába. 

 
4. Az nkft. köteles független könyvvizsgálót megbízni, mivel (egyszemélyes) 

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság. A könyvvizsgálói szolgáltatás várható 
költsége nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, ezért a tevékenység pályáztatásától a 
Tisztelt Képviselő-testület eltekinthet. A városban több könyvvizsgálattal foglalkozó cég 
illetve könyvvizsgáló működik, akik közül a jelenlegi helyzetet és az intézmények 
működését jól ismerő cég illetve személy megbízását javasoljuk:  

 
- V. K. M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft.  

személyében  felelős könyvvizsgáló Váriné Kádár Margit  
6640 Csongrád, Csemegi Károly u. 6 

- Félegyháziné Somogyi Éva független bejegyzett könyvvizsgáló 
6600 Szentes, Daru u. 10/a 
 

5. A társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működése javasolt. A Felügyelő Bizottság 
összetételét a Képviselő-testület állapítja meg.  

 
 
Az átszervezés zavartalan és időbeni lebonyolítása érdekében – a fentiek figyelembevételével 
- javasoljuk megtárgyalni és elfogadni a 2009. január 01-jétől működő nkft. Alapító Okiratát 
az előterjesztés alapján.  

 
……./2008. (X.31.) Kt. 
Tárgy: A 2009. 01. 01-jével létrehozandó nkft Alapító Okirata 
Melléklet: 1 db 
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Határozati javaslat 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2009. január 01-jétől létrehozandó nkft. 
Alapító Okiratáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint dönt. 
 

1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a  
a., Életerő Üdülő- és Sportközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság     

(rövidített cégnév: Életerő Üdülő- és Sportközpont NKFT) 
b., Széchenyi-ligeti Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű  
     Társaság (rövidített cégnév: Sport- és Üdülőközpont NKFT) 
c., Szentes Üdülőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített  
     cégnév: Üdülőközpont NKFT) 
d., Szentesi Szabadidős Létesítmények Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
    (rövidített cégnév: Szabadidős Létesítmények NKFT) 

 
Alapító Okiratát a melléklet szerinti tartalommal.  

 
2. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a ……………………….Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság a könyvvizsgálói feladatainak ellátásával  2009. január 
01-jétől 2013. december 31-ig 

a. V. K. M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft.-t  
személyében  felelős könyvvizsgáló Váriné Kádár Margit  
6640 Csongrád, Csemegi Károly u. 6. 

b. Félegyháziné Somogyi Éva független bejegyzett könyvvizsgálót 
6600 Szentes, Daru u. 10/a. 

      bízza meg. 
 
3. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a ……………………….Nonprofit   
      Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjét 10.000.000,- Ft-ban állapítja meg, amit    
      pénzbeni juttatásként biztosít a 2008. évi költségvetésben, a forráshiány terhére.  

 
 Felelős: Közgazdasági Osztály Számviteli és Tervezési Iroda Vezetője 

Határidő: Cégbírósági bejelentési kötelezettség időpontja 
 
4. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az   
 Alapító Okirat aláírására. 
 
A határozatról értesítést kapnak: 
 
1. Szentes Város Polgármestere 
2. Szentes Város Alpolgármestere 
3. Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda 
4. Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 
5. Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda 
6. Szentes Város Önkormányzatának Sportközpontja  

 
Szentes, 2008. október 09. 
 
                                                                                                Szirbik Imre 
                                                                                                 polgármester 



           ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 
 

létrehozása érdekében (továbbiakban: „Társaság") a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tör-
vény („Gt.”) megfelelően az alábbiakban foglalt feltételek szerint: 
 
 

A TÁRSASÁG CÉGNEVE 
 
1.1. A Társaság cégneve:  

      magyarul                      ………………………………Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
 Rövidített magyar cégneve: ……….. NKFT 
 

 
A TÁRSASÁG SZÉKHELYE 

 
2.1. Széchenyi Ligeti Strand- és Termálfürdő, Üdülőházak és Kemping 

6600 Szentes, Csallány G. part 4. 
     
 

A TÁRSASÁG TELEPHELYEI 
 

3.1. Széchenyi Ligeti Strand- és Termálfürdő, Üdülőházak és Kemping 
6600 Szentes, Csallány G. part 4. 

 
3.2. Teniszpályák 

6600 Szentes, Csallány G. part 2. 
 

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE 

4.1. Fő tevékenységi köre: 

55.20’08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás 
 
 

4.2. Tevékenységi körök: 

55.30’08 Kempingszolgáltatás 
68.20’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
77.21’08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 
82.99’08 Máshova nem sorolt, egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
86.21’08 Általános járóbeteg ellátás 
86.90’08 Egyéb humán- egészségügyi ellátás 
93.11’08 Sportlétesítmény működtetése 
93.29’08 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
96.04’08 Fizikai Közérzetet javító ellátás 
96.09’08 Máshová nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás 

 
 
4.3. A Társaság engedélyhez kötött tevékenységet csak az engedély birtokában végez. 
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A TÁRSASÁG TARTAMA 
 
5.1. A Társaság 2009. január 1. napjától határozatlan időre jön létre. 

 
A TÁRSASÁG TAGJA 

 
6.1. Név: Szentes Város Önkormányzata 
 Székhely: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 
 Képviselője: Szentes Város Polgármestere 
  
 

A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE  ÉS A TAG TÖRZSBETÉTE 
 
7.1. A Társaság törzstőkéje 10.000.000,-Ft, azaz Tízmillió forint pénzbeni juttatás. 

 
 
 

AZ ÜZLETRÉSZ, AZ ÜZLETRÉSZEK ÁTRUHÁZÁSA 
 
8.1. A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az 

üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet. 
 
8.2. Pótbefizetési és mellékszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn.   

 
8.3. A Társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg. 

 
 

A TÁRSASÁG FELÉPÍTÉSE 
 

 
9.1 A Társaság szervei: az ügyvezető, felügyelő bizottság, könyvvizsgáló 

 

AZ EGYEDÜLI TAG HATÁSKÖRE 
 

 
10.1. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 168. § (1) bekezdése szerint az egyedüli 

tag dönt a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben és erről az ügyvezetőt írásban köteles érte-
síteni. 

 
10.2. Az egyedüli tag kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 
a) a Számviteli Törvény szerinti beszámoló elfogadása és ennek körében az adózott eredmény 

felhasználására vonatkozó döntés, 
b) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, 
c) a felügyelő bizottság tagjai megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, 
d) könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, és díjazásának megállapítása, 
e) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével 

vagy annak közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársával köt, 
f) az ügyvezetők, a felügyelő-bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvé-

nyesítése, 
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g) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő 
megvizsgálásának elrendelése, 

h) elismert vállalatcsoport uralmi szerződése tervezetének jóváhagyása, 
i) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása, 
j) alapító okirat módosítása, 
k) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása, 
l) mindazon ügyek, amelyeket az alapító okirat vagy a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskö-

rébe utal, 
n) a társaság belső szabályzatainak elfogadása. 

 
 

A HATÁROZATOK KÖNYVE 
 

11.1.  Az ügyvezető az egyedüli tag által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (hatá-
rozatok könyve). A határozatok könyvébe az egyedüli tag betekinthet, az azokban foglaltakról 
az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet. Az alapító döntései nyilvánosak. Amennyiben az 
alapító más személyeket is érintő döntést hoz – az érintettek számától függően -, a döntést az 
ügyvezető vagy írásban közli az érintettekkel, vagy haladéktalanul gondoskodik annak a helyi 
(kerületi) sajtóban való közzétételéről, és a Társaság honlapján való megjelenéséről. 

 
 

AZ ÜGYVEZETŐ 
 
12.1. A Társaság ügyeinek intézését és harmadik személyekkel szembeni, valamint bíróságok, és más 

hatóságok előtti képviseletét egy ügyvezető látja el. 
 
12.2. Az ügyvezető megbízatása határozott időre szól. Az ügyvezetőt az Alapító bármikor visszahív-

hatja, az ügyvezető újraválasztható. 
 

12.3.  A Társaság ügyvezetője 2009. január 1-jétől 2013. december 31-ig: 
         

Név :  
Lakás: :  
Anyja leánykori neve:  

Az ügyvezető feladatait megbízás keretében látja el.  
 
12.4. Az ügyvezető képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság dolgo-

zóira ruházhatja.  
 

12.5. A Társaság alapításának, az alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, 
tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cég-
bírósági bejelentése az ügyvezető kötelezettsége. Az ügyvezető felelősséggel tartozik a bejegy-
zett jogok, tények és adatok pontatlanságából, a bejegyzés elmulasztásából, illetve késedelméből 
eredő minden kárért.  

 
12.6. Az ügyvezető – amennyiben a gazdasági társaságokról szóló törvény másként nem rendelkezik – 

köteles az egyedüli tag kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a Társaság üzleti köny-
veibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. 

 
12.7. Az ügyvezető hatáskörébe tartoznak mindazon kérdések, amelyeket törvény vagy ezen alapító 

okirat nem utal az egyedüli tag kizárólagos hatáskörébe. Ezek többek között: 
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a) a határozatok előkészítése és végrehajtása; 
b) határozati javaslatok kidolgozása; 
c) az éves üzleti terv elkészítése; 
d) a mérlegre vonatkozó javaslattétel; 
e) a társaság könyveinek szabályszerű vezetése; 
f) a határozatok könyvének vezetése; 
g) a tagjegyzék vezetése; 
h) eljárás az illetékes cégbíróság előtt 
i)    a Társaság és az Alapító között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított har-

minc napon belül az ügyvezetőnek a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ez 
a rendelkezés nem irányadó abban az esetben, ha a Társaság és az Alapító a Társaság tevé-
kenységi körébe tartozó, a jelen Alapító okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű 
szerződést köt. 

 
12.8 Az alapító okirat 12.7. i) pontja szerinti szokásos nagyságrendű szerződés az a szerződés, 

amelynek értéke a  5 millió Ft összeget nem haladja meg.  
 
12.9. A Társaság tevékenységének napi irányítását az ügyvezető látja el. Az ügyvezető jogosult a Tár-

saság dolgozói felett a munkáltatói jogok gyakorlására.  
 
12.10. Az ügyvezető más gazdasági társaságnál történő új vezető tisztségviselői megbízásáról, annak 

elfogadásától számított 15 napon belül, míg közhasznú szervezetnél történő vezető tisztségvise-
lői megbízás elfogadásáról előzetesen köteles az Alapítót írásban tájékoztatni. 

 
12.11 Az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – 

nem szerezhet társasági részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gaz-
dálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos tevékeny-
séget is végző más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha az alapító ehhez hozzájárul. 

 
12.12. Az ügyvezető és a Polgári Törvénykönyv 685. § b) pontjában megjelölt közeli hozzátartozója 

nem köthet saját nevében vagy javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket. 
 
12.13. Az ügyvezető és a fentiekben meghatározott közeli hozzátartozója a Társaságnál a Felügyelő 

Bizottság tagjává és könyvvizsgálóvá nem választható meg. Ugyanazon személy nem lehet 
egyidejűleg az egyszemélyes társaság és az alapító gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, 
illetve Felügyelő Bizottságának tagja, könyvvizsgálója. 

 
12.14 Az előbbiekben meghatározott szabályok megszegésével a Társaságnak okozott kár megtéríté-

sére vonatkozó igényt a kár bekövetkezésétől számított egy éven belül lehet érvényesíteni. 
 
 

TAGJEGYZÉK 
 
13.1. Az ügyvezető a Társaság tagjáról nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet. A tagjegyzéken fel kell 

tüntetni: 
 

a) az egyedüli tag nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét), anyja nevét (cégjegyzékszámát) és 
törzsbetétét; 

b) a törzstőke mértékét; 
c) az alapító okiratnak az esetleges pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokra, valamint az üz-

letrész átruházásának korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezéseit. 
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13.2. A tagok személyében vagy üzletrészeiben bekövetkezett minden változást, így az üzletrészek 
átruházását (átszállását), felosztását, a Társaság tulajdonába kerülését vagy bevonását az ügyve-
zetőnek át kell vezetnie a tagjegyzéken. Az ügyvezető köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegy-
zékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyúj-
tani. A tagjegyzéket a Társaság székhelyén bárki megtekintheti, ha érdekeltségét valószínűsíti. 

 
CÉGJEGYZÉS 

 
14.1. A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a Társaság írott, előnyomott vagy nyomtatott cégne-

véhez  
a) ügyvezető önállóan vagy 
b) az ügyvezető által felhatalmazott két munkavállaló együttesen írja alá a nevét.  

 
 

KÖNYVVIZSGÁLÓ 
 
15.1. A Társaság könyvvizsgálója: 

 
Név :   …………………………………… 
Cím : …………………………………… 
Cégjegyzékszám:  …………………………………… 
Könyvizsg.eng.szám: …………………………………… 
 
Eljáró  könyvvizsgáló neve :…………………………………… 
Cím : …………………………………… 
Könyvvizsg.eng.szám: …………………………………… 
Anyja neve : …………………………………… 
 
A könyvvizsgáló megbízatása a társaság megalakulásának napjától 2013. december 31.                 
napjáig szól  
 

15.2. Az összeférhetetlenségi szabályok 
 

Nem lehet könyvvizsgáló: 

a.) a társaság alapítója; 
b.) a társaság vezető tisztségviselője, valamint közeli hozzátartozója; 
c.) a társaság Felügyelő Bizottságának tagja, valamint közeli hozzátartozója; 
d.) a társaság munkavállalója, megbízottja és ezek hozzátartozója e minőségének megszűnésé-

től számított 3 évig; 
e.) aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, valamint ennek hozzátartozója, 

kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat. 
 

15.3. A könyvvizsgáló a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőriz-
ni. 

 
15.4. A könyvvizsgáló a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályok, illetve a Ptk. felelősségi szabályai 

szerint felel az esetleges tevékenységi körével összefüggő károkozásokért. 
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FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 

 
16.1. A társaságnál három tagból álló Felügyelő Bizottság működik.  
 
16.2.  A Felügyelő Bizottság tagjai a társaság megalakulásának napjától 2011.                                -ig 

 
Név: ………………….(cím: ……………………., anyja neve: …………….) 
Név: ………………….(cím: ……………………., anyja neve: …………….) 
Név: ………………….(cím: ……………………., anyja neve: …………….) 
 

16.3. Összeférhetetlenségi szabályok: 
 

– A Felügyelő Bizottság tagja - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszer-
zés kivételével – nem szerezhet társasági részesedést a társaságéval azonos tevékenységet is 
folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő, Felügyelő Bi-
zottsági tag a társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben, kivé-
ve, ha az alapító ehhez hozzájárul.  

– A Felügyelő Bizottság tagja és közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a 
társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket. A Felügyelő Bizottság tagja és közeli hozzá-
tartozója ugyanannál a társaságnál vezető tisztségviselővé (ügyvezető) nem választható meg. 

 
Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki  

a.) az alapító, illetve az alapító jogkörében eljáró személy; 
b.) a közhasznú társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogsza-
bály másképp nem rendelkezik; 

c.) a közhasznú társaság cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve 

d.) az a.)-c.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
 
A Felügyelő Bizottsági tag más gazdasági társaságnál történő új vezető tisztségviselői meg-
bízásáról, annak elfogadásától számított tizenöt napon belül, míg más közhasznú szervezet-
nél történő vezető tisztségviselői megbízás elfogadásáról előzetesen köteles az alapítót írás-
ban tájékoztatni. 

 
 

ÜZLETI ÉV 
 
17.1. A Számviteli Törvénynek (az alapításkor az előtársasági időszakra figyelemmel) az üzleti évre 

vonatkozó kötelező rendelkezéseit  figyelembe véve a Társaság üzleti éve a naptári évnek felel 
meg.  

 
TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE 

 
18.1. A Társaság megszűnik, ha: 

a.) az egyedüli tag elhatározza jogutód nélküli megszűnését; 
b.) az egyedüli tag elhatározza jogutódlással történő megszűnését; 
c.) törvényben meghatározott esetben a cégbíróság megszűnteti; 
d.) jogszabály így rendelkezik. 
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18.2. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az alapító részére a tartozások kiegyenlítését kö-

vetően csak a törzsbetét alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladóan megmaradó vagyont 
az alapító a választása szerinti általa alapított közhasznú társaság, illetve közhasznú alapítvány 
részére adhatja át. 

 
Egyéb rendelkezések 

 
19.1. A Társaság hatályos magyar jogszabályok, az Alapító okirat, a Társaság belső szabályzatai, ille-

tőleg az Alapító eseti döntése alapján fejti ki tevékenységét. 
 

19.2 Az Alapító köteles szabályzatot alkotni a Társaság vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági 
tagjai és más, az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalói javadalmazása módjá-
nak, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről. 

A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé a Cégbíróságon 
letétbe kell helyezni. A szabályzatban foglaltak alapján az Alapító kizárólagos hatáskörébe tar-
tozik a szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának - így különösen díjazásának, mun-
kabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásainak - megállapítása. A munkabér alatt a Munka 
Törvénykönyve 142/A (3) § bekezdésében foglaltak értendők. 

 
19.3 A korlátolt felelősségű társaságnál a taggyűlést megillető jogokat, kötelezettségeket a társasági 

törvény alapján az Alapító gyakorolja, teljesíti. Az Alapító képviseletében a Polgármester jár el 
állandó képviselőként. Az állandó képviselő akadályoztatása esetén, illetőleg ilyen értelmű dön-
tése alapján megbízottja jár el. 

 
19.4 Az Alapító – a megválasztással, kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – a hatáskörébe tar-

tozó döntés meghozatalát megelőzően köteles az ügyvezető, valamint a Felügyelő Bizottság vé-
leményét megismerni. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. 
távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, ez esetben azonban az ily módon véleményt nyilvánító sze-
mély 8 napon belül köteles véleményét írásban is az Alapító rendelkezésére bocsátani. Az írásos 
vélemény, vagy az ülésről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt az Alapító 
határozatával együtt a döntés meghozatalától számított harminc napon belül a cégbíróságon a 
cégiratok közé letétbe kell helyezni. 

 
19.5  Az Alapító a véleménykérést tartalmazó okiratot, a kézbesítést igazoló módon legalább döntésé-

nek meghozatalát megelőző 30. napig köteles eljuttatni az ügyvezető; valamint a Felügyelő Bi-
zottság részére. Az ügyvezető, valamint a Felügyelő Bizottság véleményét ugyancsak írásban 
igazolható módon köteles legkésőbb az Alapító döntésének meghozatalát megelőző 8. munka-
napig az Alapító részére eljuttatni. Az Alapító döntéséről köteles az ügyvezetőt, valamint a Fel-
ügyelő Bizottságot legkésőbb 8 munkanapon belül írásos tájékoztatás formájában, a kézbesítést 
igazoló módon teljes körűen tájékoztatni. 

 
 
19.6. A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen létesítő okiratban 

meghatározott tevékenységére fordítja. 
.   
19.7. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt.    
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Záró rendelkezések 

 
20.1. Ha Társaság többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szer-

ződésre módosítani. 
 

20.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Társasági jogról szóló jog-
szabály és a Ptk vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

 
A jelen létesítő okirat megfelel az Alapítói döntésnek, amely az Alapító Okirat szövegét elfogadta a 
jelenleg hatályos Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv rendelkezésinek megfelelően. 
 
 
Szentes, 2008. ………………………. 
 
 

___________________________ 
Alapító Tag 
képviseli: 

SZIRBIK IMRE 
POLGÁRMESTER 

 
 
Ellenjegyezte: 
 


