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Szentes Város Polgármesterétől
6600 Szentes, Kossuth tér 6.

ELŐTERJESZTÉS
Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2007. május 25–i ülésére
Tárgy : a Szentes Városi Szolgáltató KFT alapító okiratának módosítása
A KFT alapító okirata 7./ pontjában szerepelnek olyan tevékenységi körök is, amelyeket a
KFT már nem végez, illetve amelyek szerepeltetése a továbbiakban nem célszerű.
Ezért kérem, hogy a Képviselő-testület az alábbi tevékenységi köröket törölje :
- 7121’03 Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése
- 7140’03 Fogyasztási cikk kölcsönzése
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását kérem.
……/2007. (V.25.) Kt.
Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft. tevékenységi körének módosítása
HATÁROZATI

JAVASLAT

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentes Városi Szolgáltató KFT alapító
okiratának 7./ pontjában szereplő tevékenységi körök közül a
- 7121’03 Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése
- 7140’03 Fogyasztási cikk kölcsönzése
TEAOR számú tevékenységi köröket törli.
A határozatról értesítést kap:
1. Szentes Városi Szolgáltató Kft.
2. Szentes Város Polgármestere
A KFT alapító okirata 10./ pontja szerint Döbrőssy Iván ügyvezető megbízatása 2007.
október 15. napjáig tart. Mivel az alapító okirat átfogó módosítása a gazdasági társaságokról
szóló 2006. évi IV. törvény szerint kötelező, célszerű ezzel egyidőben az ügyvezetői
megbízatás meghosszabbításáról dönteni, figyelemmel arra is, hogy az ügyvezető lakcíme
időközben megváltozott, ezért az alapító okirat 10./ pontját mindenképpen módosítani kell.
Ezért az alábbi határozati javaslat elfogadását kérem.
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…./2007. (V.25.) Kt.
Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének megbízása
HATÁROZATI

JAVASLAT

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi
IV. törvény 24. §-a alapján megbízza Döbrőssy Iván (an.: Zádori Borbála) 6600 Szentes, Új u.
8/2. szám alatti lakost a Szentes Városi Szolgáltató KFT ügyvezetői teendőinek ellátásával
2007. június 1. napjától határozatlan ideig.
A határozatról értesítést kap:
1. Szentes Városi Szolgáltató Kft.
2. Szentes Város Polgármestere
3. Döbrőssy Iván Szentes, Új u. 8/2.

A KFT alapító okiratának 11./ pontja tartalmazza a Felügyelő Bizottság összetételét, tagjai
megbízatásának időtartamát.
Mivel a háromtagú Felügyelő Bizottság valamennyi tagjának a megbízatása 2007. május 31.
napjával lejár, szükséges az új Felügyelő Bizottságot kijelölni, illetve a tagok megbízatásának
időtartamát meghatározni.
Ezért az alábbi határozati javaslat elfogadását kérem.
…./2007. (V.25.) Kt.
Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztása
HATÁROZATI

JAVASLAT

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi
IV. törvény 24. §, 36. § (3) bekezdése alapján Szentes Városi Szolgáltató KFT Felügyelő
Bizottságába
(név) :………………………. (anyja neve:………….) ………………………………
szám alatti lakost,
(név) :………………………. (anyja neve:………….) ………………………………
szám alatti lakost,
(név) :………………………. (anyja neve:………….) ………………………………
szám alatti lakost
választja meg 2007. június 01. napjától 2011. május 31. napjáig.
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A határozatról értesítést kap:
1. Szentes Városi Szolgáltató Kft.
2. Szentes Város Polgármestere
3. A határozatban megjelölt személyek
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 336.§. (2) bekezdése értelmében a
törvény hatálybalépése előtt a cégjegyzékbe már bejegyzett KFT alapító okiratát legkésőbb
2007. szeptember 01.-jéig e törvény rendelkezéseihez igazítva módosítani kell.
A kiigazító módosítással együtt szükséges az időszerűvé vált egyéb módosítások (I., II., III.
határozati javaslat) végrehajtása is.
Az alapító okirat módosításának tervezetét a Képviselő-testület elé terjesztem elfogadás
céljából.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását kérem.
…./2007. (V.25.) Kt.
Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítása
HATÁROZATI

JAVASLAT

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentes Városi Szolgáltató KFT alapító
okiratát módosítja, mely a határozat mellékletét képezi.
A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az
alapító okirat módosítása érdekében.
Felhatalmazza a Polgármestert és az ügyvezetőt az alapító okirat módosítás aláírására.
Felelős : Szirbik Imre polgármester
Döbrőssy Iván a Szentes Városi Szolgáltató KFT ügyvezetője
A határozatról értesítést kap:
1. Szentes Városi Szolgáltató Kft. Döbrőssy Iván ügyvezető
2. Szentes Város Polgármestere

Szentes, 2007. május hó 11.

Szirbik Imre
Polgármester
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A SZENTES VÁROSI SZOLGÁLTATÓ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
MÓ DOSÍTÁSA

2007.
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EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
LÉTREHOZÁSÁRÓL INTÉZKEDŐ ALAPÍTÓ OKIRAT
MÓDOSÍTÁSA
Szentes Város Önkormányzata – mint alapító – 1992. évben a Szentesi Városgazdálkodási
Vállalat átalakulása folytán létrehozta az egyszemélyes önkormányzati tulajdonú Szentes
Városi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot.
Az alapító okiratot 1992. december 31-én Szentes Város akkori Polgármestere Dr. Rébeli Sz.
József, és az átalakuló vállalat igazgatója Döbrőssy Iván írta alá.
A Szentes Városi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot – továbbiakban Kft – a
Csongrád Megyei Bíróság mint Cégbíróság a 06-09-002175 szám alatt a cégjegyzékbe
bejegyezte.
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 336.§.(2) bekezdése értelmében a
törvény hatálybalépése előtt a cégjegyzékbe már bejegyzett Kft alapító okiratát legkésőbb
2007. szeptember 01-jéig e törvény rendelkezéseihez igazítva módosítani kell.
A kiigazító módosítással egyidejűleg kerül sor a Kft működéséhez szükséges időszerűvé vált
egyéb módosítások végrehajtására is az alábbiak szerint.
1./ Az alapító okirat bevezető első mondatából törlésre kerül az alábbi szövegrész :
„többször módosított 1988. évi VI. törvény (GT)”
(Az alapító okirat 2005. május 24-i, illetve 2005. július 08-i módosításokkal egységes
szerkezetű változatában gépelírás következtében szerepel 1998. évi VI. törvény.)
A törölt szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép :
„2006. évi IV. törvény (Gt.)”
A fentiekre tekintettel az alapító okirat bevezető első mondata a következő :
„Szentes Város Önkormányzata – mint alapító – a Szentesi Városgazdálkodási Vállalat
átalakulása folytán létrehozza az egyszemélyes önkormányzati tulajdonú Szentes Városi
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi
IV. törvény (Gt.) rendelkezései alapján.”
2./ Az alapító okirat 6./ pontjához beiktatásra kerül :
„Az alapító KSH azonosítója (számjele) : 15354752-7510-321-06” szövegrész
A fentiekre tekintettel az alapító okirat 6./ pontja helyébe a következő meghatározás kerül :
„6./ Az alapító neve és székhelye :
Szentes Város Önkormányzata 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz.
Az alapító KSH azonosítója (számjele) : 15354752-7510-321-06”
3./ Az alapító okirat 7./ pontjában felsorolt tevékenységi körök közül törlésre kerülnek a
következők :
- 7121’03
Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése
- 7140’03
Fogyasztási cikk kölcsönzése
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Fentiekre tekintettel az alapító okirat 7./ pontjának szövege a következő :
„ 7./ A társaság által ellátott tevékenységi körök :
- 4030’03 Gőz-, melegvízellátás (f ő t e v é k e n y s é g)
- 2222’03 Máshova nem sorolt nyomás
- 2223’03 Könyvkötés
- 2224’03 Nyomdai előkészítő tevékenység
- 2225’03 Kisegítő nyomdai tevékenység
- 4533’03 Víz-, gáz-, fűtésszerelés
- 4534’03 Egyéb épületgépészeti szerelés
- 7020’03 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 7032’03 Ingatlankezelés
- 7412’03 Számviteli, adószakértői tevékenység
- 7470’03 Takarítás, tisztítás
- 7487’03 Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás”
4./ Az alapító okirat 9./ pontjából törlésre kerülnek az alábbi szövegrészek:
„az ügyvezető tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása”
„ a cégbejegyzést megelőzően a társaság nevében kötött szerződések jóváhagyása”
Fentiekre tekintettel az alapító okirat 9./ pontjának szövege a következő :
„ 9./ Az alapító kizárólagos hatásköre:
Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és
szétválásának az elhatározása, más társaságba tagként való belépésről való
döntés;
- az alapító okirat módosítása;
- a mérleg megállapítása és a nyereség felhasználása;
- az ügyvezető, a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a
megválasztása, visszahívása, valamint díjazásának megállapítása;
- a szokásos üzletmeneten kívüli szerződés megkötésének jóváhagyása,
amelynek értéke 5.000.000,- Ft-ot azaz Ötmillió forintot meghaladja, illetőleg
amelyet a társaság az ügyvezetővel, vagy annak közeli hozzátartozójával köt,
kivéve ha az utóbbi szerződés megkötése a társaság szokásos tevékenységéhez
tartozik;
- az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény
érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a
társaság képviseletéről;
- a törzstőke felemelése, leszállítása.”
5./ Az alapító okirat 10./ pontjában szereplő az ügyvezető lakcíme szerinti :
„6600 Szentes, Dr. Brusznyai sétány 12. sz. A. lh. II/9. sz.” szövegrész (lakcímváltozásra
tekintettel) törlésre kerül.
A törölt szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül :
„6600 Szentes, Új u. 8/2. sz.”
Az alapító okirat 10./ pontjában szereplő alábbi mondat :
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„Nevezett Döbrőssy Iván ügyvezetői megbízatása 2007. október 15. napjáig tart.” - törlésre
kerül.
A törölt mondat helyébe az alábbi mondat lép:
„Nevezett Döbrőssy Iván (an.: Zádori Borbála) 6600 Szentes, Új u. 8/2. ügyvezetői
megbízatása 2007. június 1. napjától határozatlan időre szól.”
Az alapító okirat 10./ pontjába szereplő alábbi mondat :
„Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az alapító gyakorolja.” - törlésre kerül
A törölt mondat helyébe az alábbi mondat lép :
„Az ügyvezetőt az alapító bízza meg, és az ügyvezetői megbízás a megbízásnak az ügyvezető
részéről történő elfogadásával jön létre.”
Az alapító okirat 10. pontjának utolsó mondata „Az ügyvezető jogait és kötelezettségeit
egyebekben a GT. tv. 197-207.§-ai tartalmazzák, míg a megbízatásának megszűnését a jelen
alapító okiraton túlmenően a GT. tv. 38.§.(1) bekezdése szabályozza.” törlésre kerül.
A törölt 10. mondat helyébe az alábbi mondat lép :
„Az ügyvezetőre vonatkozó szabályokat, illetve az ügyvezető jogait és kötelezettségeit a Gt.
21-30.§-ai, 149-151. §-ai tartalmazzák, míg megbízatásának megszűnését a jelen alapító
okiraton túlmenően a Gt.31.§. szabályozza.”
Az alapító okirat utolsó tizedik mondatát követően a következők kerülnek beiktatásra:
„Az alapító az ügyvezetőt feljogosítja a társaság tevékenységi körébe tartozó feladatok
végzésére, a szervezet irányítására, amelyet munkaviszonyban, munkaszerződés alapján, az
ott megállapított munkabér ellenében végezhet. A munkaszerződést az alapító köti meg.”
Fentiekre tekintettel az alapító okirat 10./ pontjának szövege a következő :
„10./ A társaság ügyvezetése:
A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviseletét az ügyvezető látja el.
Az alapító a társaság első ügyvezetőjéül 5 éves időtartamra:
Döbrőssy Iván (an: Zádori Borbála) 6600 Szentes, Új u. 8/2. sz. alatti lakost jelölte ki.
Nevezett Döbrőssy Iván ügyvezetői megbízatása határozatlan időre szól.
Az ügyvezetőt az alapító bízza meg, és az ügyvezetői megbízás a megbízásnak az
ügyvezető részéről történő elfogadásával jön létre.
Az ügyvezető az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható
gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségeinek megszegésével a gazdasági
társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelős.
Az ügyvezető az alapító hozzájárulása nélkül saját nevében nem folytathat a társaság
tevékenységi körébe eső gazdasági tevékenységet, nem lehet korlátlanul felelős tagja
a társaságéhoz hasonló tevékenységet folytató más gazdasági társaságnak, és nem
lehet vezető tisztségviselő a társasághoz hasonló tevékenységet végző gazdasági
társaságban.
A társaság ügyvezetője önállóan jogosult a társaság ügyeiben és képviseletében
eljárni. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előre írt,
előnyomott, vagy előnyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan írja alá nevét a
hiteles cégaláírási nyilatkozata szerint.
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Az ügyvezetőre vonatkozó szabályokat, illetve az ügyvezető jogait és kötelezettségeit
a Gt. 21-30.§-ai, 149-151. §-ai tartalmazzák, míg megbízatásának megszűnését a jelen
alapító okiraton túlmenően a Gt.31.§. szabályozza.
Az alapító az ügyvezetőt feljogosítja a társaság tevékenységi körébe tartozó feladatok
végzésére, a szervezet irányítására, amelyet munkaviszonyban, munkaszerződés
alapján, az ott megállapított munkabér ellenében végezhet. A munkaszerződést az
alapító köti meg.”
6./ Az alapító okirat 11./ pontjában szereplő következő szöveges rész törlésre kerül :
„A társaság felügyelő bizottságának tagjai:
- Imre András (an: Zanka Irén) 6600 Szentes, Dr. Négyesi L. u. 2. szám alatti lakos
- Szűcs Lajos (an: Csinos Mária) 6600 Szentes, Horváth M. u. 1-5. III/78. szám alatti lakos
- Lakatos Attila (an: Malkócs Karolina) 6600 Szentes, Kéreg u. 14/a. szám alatti lakos
Imre Andrásnak, Szűcs Lajosnak és Lakatos Attilának a felügyelő bizottságba történt
kijelölése 2007. május 31. napjáig tart.”
A törölt szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül :
„ A társaság felügyelő bizottságának tagjai:
- ……….. (an: ……….) 6600 Szentes, ……………….. szám alatti lakos
- ……….. (an: …………) 6600 Szentes, …………………….. szám alatti lakos
- …………la (an: …………….) 6600 Szentes, ………….. szám alatti lakos
………….., ………….. és …………….. a felügyelő bizottságba történt kijelölése 2007.
június 1. napjától 2011. május 31. napjáig tart.”
Az alapító okirat 11./ pontjában szereplő következő mondatában a „dolgozója” szó helyébe a
„munkavállalója” szó lép.
A módosított mondat szövege :
„ A most kijelölt felügyelő bizottsági tagok egyike sem munkavállalója a társaságnak, és a
jövőben sem lehet az.”
Az alapító okirat 11./ pontjának utolsó mondata : „A felügyelő bizottsági tagság megszűnését az
alapító okiraton túlmenően a GT.tv. 38.§.(1) bekezdése szabályozza.” törlésre kerül.
A törölt mondat helyébe az alábbi mondat lép:
„Egyebekben a felügyelőbizottsági tagság keletkezésére és megszűnésére a Gt. 23-24.§. és
31.§-át, a jogviszony tartalmára a Gt. 25.§. és 27.§.(1) bekezdésének rendelkezéseit
megfelelően alkalmazni kell.”
Fentiekre tekintettel az alapító okirat 11./ pontjának szövege a következő :
„11./ A felügyelő bizottság :
A felügyelő bizottságot a gazdasági társaság általános ellenőrző szerveként az alapító hozza
létre.
Az alapító háromtagú felügyelő bizottságot hoz létre, melynek tagjait négyévi
meghatározott időre jelöli ki azzal, hogy a felügyelő bizottság tagjai közül maga választ
elnököt.
A felügyelő bizottság maga állapítja meg ügyrendjét, melyet az alapító hagy jóvá.
A társaság felügyelő bizottságának tagjai:
- ……….. (an: ……….) 6600 Szentes, ……………….. szám alatti lakos
- ……….. (an: …………) 6600 Szentes, …………………….. szám alatti lakos
- ………… (an: …………….) 6600 Szentes, ………….. szám alatti lakos
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………….., ………….. és …………….. a felügyelő bizottságba történt kijelölése 2007.
június 1. napjától 2011. május 31. napjáig tart.
A most kijelölt felügyelőbizottsági tagok egyike sem munkavállalója a társaságnak, és a
jövőben sem lehet az.
Ez a kitétel a jövőben kijelölésre kerülő felügyelőbizottsági tagra nézve is kötelező.
A felügyelő bizottság az ügyvezetőtől és a társaság vezetőállású dolgozóitól felvilágosítást
kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni az alapító elé terjesztett valamennyi fontosabb
jelentést, továbbá a vagyonmérleget és a vagyonkimutatást.
Az ügyvezetővel kötendő ügyleteknél, továbbá az ügyvezető ellen indítandó perben a
társaságot a felügyelő bizottság erre kijelölt tagja képviseli.
A felügyelő bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható
gondossággal kötelesek eljárni.
Kötelezettségeik megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog általános
szabályai szerint felelősek.
Egyebekben a felügyelőbizottsági tagság keletkezésére és megszűnésére a Gt. 23-24.§. és
31.§-át, a jogviszony tartalmára a Gt. 25.§. és 27.§.(1) bekezdésének rendelkezéseit
megfelelően alkalmazni kell.”
7./ Az alapító okirat 12./ pontjának (A könyvvizsgáló) első mondatából
„A GT. tv. 39.§.(2) bekezdés alapján könyvvizsgáló kijelölése kötelező, erre tekintettel”
szövegrész törlésre kerül.
A törölt szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül :
„A Gt. 40-44.§-aiban foglaltak alapján”
A könyvvizsgálatért felelős személyre vonatkozó mondat kiegészül az alábbi
szövegrésszel :
„aki a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja, igazolvány száma : 000542”
Erre tekintettel a kiegészített mondat teljes szövege a következő :
„A könyvvizsgálatért személyében is felelős Kocsis Ferenc (an.: Horváth Etelka) 6600
Szentes, Köztáraság u. 1/6. sz. a. lakos, aki a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja,
igazolvány száma : 000542.”
Az alapító okirat 12./ pontjának következő mondata
„A könyvvizsgáló betekinthet a társaság könyveibe, az ügyvezetőtől és a társaság
dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, értékpapír és áruállományát,
szerződéseit, bankszámláját megvizsgálhatja.” törlésre kerül,
A törölt mondat helyébe az alábbi mondat lép :
„A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a gazdasági társaság könyveibe
betekinthet, az ügyvezetőtől, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a
társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.”
Az alapító okirat 12./ pontjának következő mondata
„Nem lehet könyvvizsgáló a társaság alapítója, tagja, vezető tisztségviselője,
felügyelőbizottsági tagja és ezek közeli hozzátartozója (PTK. 685.§. b.), valamint a
társaság dolgozója e minőségük megszűnésétől számított 3 évig.” törlésre kerül.
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A törölt mondat helyébe az alábbi kettő mondat lép:
„Nem lehet könyvvizsgáló a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja. Nem választható
könyvvizsgálóvá a társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, valamint
ezen személyek közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§.b./ pont), élettársa, továbbá a társaság
munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak
megszűnésétől számított három évig.”

Fentiekre tekintettel az alapító okirat 12./ pontjának szövege a következő :
„12./ A könyvvizsgáló :
A Gt. 40-44.§.-aiban foglaltak alapján az alapító a társaság könyvvizsgálójául 2010.
május 31. napjáig az ÖKONOMIA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt
Felelősségű Társaságot (ügyvezető igazgató: Dr. Márton Sándor) 6600 Szentes,
Ifjúság sétány 1. sz., cégjegyzék száma : 06-09-000718, Magyar Könyvvizsgálói
Kamara nyt. 000998 jelöli ki.
A könyvvizsgálatért személyében is felelős Kocsis Ferenc (an.: Horváth Etelka) 6600
Szentes, Köztársaság u. 1/6. sz. a. lakos, aki a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja,
igazolvány száma : 000542.
A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a gazdasági társaság könyveibe
betekinthet, az ügyvezetőtől, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást
kérhet, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit
megvizsgálhatja.
A könyvvizsgáló jelen lehet a felügyelő bizottság ülésein.
A könyvvizsgáló az alapító elé terjeszthet jelentéseket, különösen a mérleget és
vagyon kimutatást megvizsgálhatja abból a szempontból, hogy azok valós adatokat
tartalmaznak-e, megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak.
Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős
csökkenése várható, vagy olyan tényről, amely az ügyvezető, vagy a felügyelő
bizottság tagjainak felelősségét vonják maguk után, köteles erről a felügyelő
bizottságot, illetve az alapítót tájékoztatni.
Könyvvizsgálóvá az jelölhető ki, illetve az választható, aki a könyvvizsgálók
nyilvántartásában szerepel.
Nem lehet könyvvizsgáló a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja. Nem
választható könyvvizsgálóvá a társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági
tagja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§.b./ pont), élettársa,
továbbá a társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején,
valamint annak megszűnésétől számított három évig.
A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható
gondossággal köteles eljárni, kötelezettségeinek megszegésével a társaságnak okozott
kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelős.”
8./ Az alapító okirat 13./ pontja szerinti vegyes rendelkezések címszó alatti második
mondatában szereplő „március 31. napjáig” szövegrész törlésre kerül.
A törölt szövegrész helyébe : „május 30. napjáig” szövegrész kerül.
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Az alapító okirat 13./ pontja szerinti vegyes rendelkezések címszó alatti részéből az alábbi
mondat
„A jelen alapító okiratban nem szabályozott egyéb kérdésekben az 1988. évi VI. törvény,
az 1992. évi IV. törvény és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.” törlésre
kerül.
A törölt mondat helyébe az alábbi mondat lép:
„A jelen alapító okiratban nem szabályozott egyéb kérdésekben a gazdasági társaságokról
szóló 2006. évi IV. törvény, az ott nem szabályozott egyéb kérdésekben pedig a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”
Az alapító okirat 13./ pontja szerinti vegyes rendelkezésekhez beiktatásra kerülnek az
alábbiak:
„A társaság honlapja : www.szentesinfo.hu/szvsz
A társaság e-mail címe : szvsz@vnet.hu”
Fentiekre tekintettel az alapító okirat 13./ pontjának szövege a következő:
„13./ Vegyes rendelkezések :
A társaság első üzleti éve 1993. január 01-én kezdődik, ezután az üzleti év megegyezik
a naptári évvel.
Az üzleti év végével az ügyvezető a társaság gazdálkodásáról mérleget, a gazdálkodás
eredményéről vagyonkimutatást és nyereség-felosztási javaslatot köteles készíteni és
azokat a felügyelő bizottságnak és a könyvvizsgálónak haladéktalanul megküldeni,
majd legkésőbb az üzleti év végét követő év május 30. napjáig az alapító elé
terjeszteni.
Az eredmény felhasználásáról, a veszteség finanszírozásáról az ügyvezető, a felügyelő
bizottság és a könyvvizsgáló javaslata alapján az alapító dönt.
A társaság megszűnik :
- az alapító döntésével;
- más társasággal való egyesüléssel, beolvadással, szétválással, vagy más társasággá
történő átalakulással;
- a cégbíróság döntésével;
- felszámolással.
A jogutód nélküli megszűnés esetén – a hitelezők kielégítése után – a vagyon az
alapítóra száll vissza.
A jelen alapító okiratban nem szabályozott egyéb kérdésekben a gazdasági
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, az ott nem szabályozott egyéb kérdésekben
pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.
Amennyiben a jelen alapító okirat egyes rendelkezései hatálytalanná válnak, úgy ez
nem érinti a többi rendelkezés hatályosságát. A hatálytalanná vált rendelkezés
helyébe a jogilag és tartalmilag legközelebbi hatályos rendelkezéseket kell helyezni.
A társaság a Csongrád Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által 06-01-000064 szám
alatt bejegyzett Szentesi Városgazdálkodási Vállalat általános jogutóda.
A társaság honlapja : www.szentesinfo.hu/szvsz
A társaság e-mail címe : szvsz@vnet.hu”
Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul maradnak.
A jelen okiratot helyben hagyólag aláírtuk.
Szentes, 2007. május hó … napján

Az alapító képviseletében
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Ezt az okiratot szerkesztette és ellenjegyezte :

…………………………
Szirbik Imre
polgármester
A Kft képviseletében
………………………….
Döbrőssy Iván
ügyvezető

