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Kivonat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2016. március 11. napján megtartott ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
18/2016. (III. 11.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  KÉBSZ Kft Alapító Okirata módosítása jóváhagyása 
 

H a t á r o z a t  
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tárgyi előterjesztésben foglaltakat 
és az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerinti eljárásrendben az Ügyrendi 
Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság véleményének  
ismeretében, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek való 
megfeleltetéssel, az önkormányzat egyszemélyes gazdasági társasága a KÉBSZ Kft Alapító 
Okirat módosítását, a változások átvezetése után egységes szerkezetbe foglalását  tartalmazó, ezen 
határozathoz 1.-2. mellékletként csatolt dokumentumot a beterjesztett tartalommal és formában, 
változtatás nélkül jóváhagyta. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat ezen határozat 1. 
pontja szerint jóváhagyott Alapító Okirat aláírására, továbbá megbízza Dr. Papp Erika 
ügyvédet a tárgyi gazdasági társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okirata Szegedi Törvényszéken, mint Cégbíróságon való benyújtásával a változások 
átvezettetése érdekében. 

 Végrehajtás határideje: 2016. március 15. és 2016. április 14. közötti időszak  
       Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester az Alapító Okirat aláírásáért és az ügyvédi  megbízás  

kiadásáért, Cégbíróság elé terjesztéséért 
Beszámolás határideje: a jogügylet lebonyolítását követő soros ülésen 
 

Határozatról értesítést kap: 
- Szegedi Törvényszék mint Cégbíróság (Szeged) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Dr. Papp Erika ügyvéd (Szeged) Alapító Okirat csatolásával 
- Ambrus László KÉBSZ Kft ügyvezetője (Helyben) 
- Irattár  

 
K.m.f. 

Forgó Henrik s. k.       Kató Pálné s. k. 
     polgármester              jegyző 

 
 
A kivonat hiteléül: Bori Sándorné 

   jegyzőkönyvvezető 
 

Csanytelek, 2016. március 14. 
 

 
Közműépítő, Beruházó és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság 
 

(KÉBSZ Kft) 
 

Alapító okirata 
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(2016. március 11. napjáig történt  módosításokkal) 

 egységes szerkezetbe foglalt  
hatályos szövege 

 
Alapító okirat 

 
Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelve az 
egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát – a 2014. február 28. napján kelt alapító okiratban  
és 2016. március 11. napjáig bekövetkezett változásokat, mint módosítást tartalmazó – egységes szerkezetben 
az alábbiak szerint állapítja meg. 

 
1. A Társaság cégneve, székhelye, telephelye 

 
1.1. A Társaság cégneve:Közműépítő, Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  

(továbbiakban: Társaság). 
1.2.  A Társaság rövidített cégneve: KÉBSZ Kft. 
1.3.  A Társaság idegen nyelvű cégneve: -- 
1.4.  A Társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: -- 
1.4.  A Társaság székhelye:   6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.  
 1.5.  A Társaság székhelye  egyben a központi ügyintézés helye is. 
1.6.   A Társaság telephelye:           6647 Csanytelek, Szent László u. 4.  
         

2. A Társaság alapítója 
 
Neve:     Csanytelek Község Önkormányzata  
Törzskönyvi nyilvántartási száma: 726742   
Székhelye: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.  
Képviseletre jogosult neve: Forgó Henrik Csanytelek Község Önkormányzata polgármestere. 
 

3. A Társaság tevékenységi köre(i)  
 
Az Alapító települési önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdése alapján egyebek mellett a helyi közszolgáltatások körében 
köteles gondoskodni:  
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)  122/A. §-a 

és a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Alapító Okiratában meghatározott alapszolgáltatás és 
szakosított szociális ellátáson belüli étkeztetés ellátásáról (az Szt. 121. §-a szerinti szerződés kötésével) a helyi 
képviselő testület által önkormányzati rendeletben meghatározott intézményi díjtétel alapján,  

b) a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról   szóló   1997.  évi  XXXI.  törvény (továbbiakban: 
Gyvt.) 97. §-a értelmében eljárva, az alapfokú oktatási és nevelési intézmények (az állami fenntartásban lévő 
általános iskola és az Alsó- Tisza-menti Önkormányzat Társulása fenntartásában  lévő napközi otthonos 
óvoda   Alapító Okiratában meghatározott diák étkeztetés biztosításáról  (az Szt. 121.§-a és a Gyvt. szerinti 
ellátási szerződés kötésével a képviselő testület által önkormányzati rendeletben meghatározott intézményi 
díjtételnek megfelelően.  

    Az Alapító jelen okiratban kinyilvánítja, hogy a fent megjelölt közfeladatokat, mint tevékenységi köröket 
kiemelten is jelen gazdasági társaság által kívánja a továbbiakban is megvalósítani akként, hogy a 
Társaságban a felsorolt tevékenységek, - mint az Alapító által kötelezően ellátandó közfeladatok - egyéb 
tevékenységek gyakorlása mellett kiemelt jelentőséggel bírnak.  
42.99’08  Egyéb máshova nem sorolt építés 
56.29’08  Egyéb vendéglátás (Főtevékenység) 
68.20’08  Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
70.22’08  Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
81.30’08  Zöldterület kezelés 
96.03’08  Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás 
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4. A Társaság működésének időtartama 
 
A társaság működésének időtartama:  határozatlan időre szól. 
  

5. A Társaság törzstőkéje 
 
5.1. A Társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft (azaz: Hárommillió forint)  készpénzből áll. 
5.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni. 
 

6. A Tag törzsbetétje 
 
Név (Cégnév): Csanytelek Község Önkormányzata 
A törzsbetét összege: 3.000.000,- Ft (azaz: Hárommillió forint). 
A törzsbetét összetétele: készpénz:  3.000.000,- Ft (azaz: Hárommillió forint). 
 

7. Üzletrész 
 

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a Társaság 
bejegyzésével keletkezik és a törzsbetéthez igazodik. 
 

8. Az egyszemélyes társaság működése 
 

8.1.   Az egyszemélyes Társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. 
8.2.  Ha az egyszemélyes Társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új  tagokkal 

egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az Alapító okiratot Társasági szerződésre 
módosítani. 

 
9. A nyereség felosztása 

 
9.1.   A Társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a Társaság 

fennállása alatt kizárólag a tárgyévi adózott eredményből, vagy a szabad eredménytartalékkal 
kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a Társaság 
helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a Társaság törzstőkéjét, 
továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a Társaság fizetőképességét. 

9.2.   Az ügyvezető  nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni. 
 

10. Az Alapítói határozat 
 

10.1.  A  Társaság Taggyűlése  hatáskörébe  tartozó   kérdésekben   a   tag  írásban   határoz   és  a  döntés az 
ügyvezetővel  való közléssel válik hatályossá. 

10.2.  A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja. 
10.3.  Az Alapító dönt minden olyan kérésben, amit központi jogszabály, vagy ezen alapító okirat a 

hatáskörébe utal és nem tartozik a Társaság szokásos tevékenységi körébe. 
10.4.  A Társaság legfőbb döntéshozó szerve: az Alapító, mely évente egy ízben munkaterve szerinti 

időpontban – a számviteli törvényhez igazítottan -  napirendre tűzi a Társaság gazdálkodásáról szóló 
éves beszámolóját. Az Alapító a szervezeti és működési szabályzatában foglalt eljárásrend szerint hívja 
össze és vezeti le az ülést, amennyiben az határozatképes.  Az  Alapító az ülés összehívása előtt köteles 
a Társaság ügyvezetője véleményét kikérni az ülés előtt legalább 3 nappal, melyet a meghívóhoz csatolt  
írásos előterjesztéssel együtt meg kell küldeni az ülésre meghívottak számára. 

10.5. Az Alapító által összehívott ülésen annak napirendi pontjától függően, bárki részt vehet, az ülés 
nyilvános, kivéve, ha annak nyilvános ülésen történő tárgyalása  üzleti titkot sértene, mert akkor a 
nyilvánosság kizárásával, zárt ülésen történik az Alapító általi döntéshozatal, melyet határozatába foglal. 
A döntéshozatal az ülésen résztvevőkhöz a levezető által feltett kérdésre igennel, nemmel történő 
válaszadással és kézfelemeléssel történik. 

10.6. Az Alapító általi határozat hozatalban nem vehet részt olyan személy, aki, vagy akinek közeli 
hozzátartozója, élettársa (Ptk. 8:1. §) a határozatban foglaltak szerint kötelezettség teljesítése, vagy 
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felelősség alóli mentességet élvez, vagy bármilyen előnyben részesül, továbbá a megkötendő adott 
jogügyben bármilyen módon érdekelt. 

10.7. Az Alapító jogosult minden olyan kérdésben dönteni, amelyet központi, vagy önkormányzati jogszabály, 
továbbá ezen Alapító okirat a hatáskörében utal és nem tartozik a Társaság szokásos ügymenetébe, 
tevékenységi körébe. 

10.8. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
a)   a hatályos számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, beleértve a Társaság adózott 

eredménye felhasználására vonatkozó döntés meghozatalát is, 
b)   a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltaktól eltekintve, a Társaság ügyvezetőjének 

megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, a munkáltató jogok gyakorlása, 
c)   a Társaság ügyvezetője, vagy hozzátartozójával kötendő szerződés jóváhagyása, 
d)   a Társaság ügyvezetőjével szemben indított kártérítési igények érvényesítése, 
e)   döntés a Társaság jogutód nélküli megszüntetéséről, 
f)   döntés a Társaság alapító okirata módosításáról, 
g)   a Társaság által vezetendő Szabályzatok jóváhagyása, 
h)   a Társaság feladata ellátásához szükséges pénzintézeti hitel felvételéről döntés hozatala, 
i)   a Nemzeti vagyonról szóló törvényben foglaltak szerinti tőkeemelésről való döntés, 
j)   a Társaság  általi  gazdálkodó  szervezet  alapítása, a Társaság részesedése, annak átruházása, 

továbbá  a  gazdálkodó  szervezet  megszüntetése, 
k)  a Társaságban az Alapítót képviselő számára jogosítványok megadása: a Társaság irataiba való 

betekintés, az ügyvezetőtől a Társaságra vonatkozó információ kérése, napi kapcsolattartás, 
egyéb munkáltatói jogok gyakorlása, pl. szabadság engedélyezése,  

k)  mindazon ügyek, amelyeket jogszabály kizárólag az Alapító döntési jogkörébe utal. 
 

11. A Társaság ügyvezetése és képviselete 
 

11.1.  A Társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője: 
Neve: Ambrus László (an: Koncz Piroska), születési ideje: 1966. 06. 02. 
Lakcíme: 6647 Csanytelek, Ady Endre u. 50. sz. 
Adóazonosító jele: 8363110620 
Az ügyvezető megbízatása  határozatlan időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2006. december 01. 
A képviselet módja: önálló.  
A vezető tisztségviselő a Társaság ügyvezetését  munkaviszonyban látja el. 

11.2. A Társaság tevékenységéből eredő ügyek intézését és a Társaság képviseletét a 11.1. pontban írt 
ügyvezető látja el. Az ügyvezető köteles gondoskodni a Társaság számára vonatkozó jogszabályban és 
az Alapító által meghatározott nyilvántartások vezetéséről, a napi ügyvitelről, a Társaság szabályos 
működéséhez szükséges, működési engedélyekben, szerződésekben foglaltak betartásáról, 
betartatásáról, továbbá gyakorolja a Társaság munkavállalói feletti munkáltatói jogokat és ellátja 
mindazt a tevékenységet, amelyet az Alapítót képviselő a számára meghatároz. 

11.3. Az ügyvezető által hozott, a Társaság akár külső, vagy belső tevékenységét érdemben befolyásoló 
döntését  írásba kell foglalni, melynek tartalmaznia kell a döntés tartalmát, a döntés meghozatalának 
helye és időpontja meghatározását, az érintettek körének jelölését, az ügyvezető saját kezű aláírását, a 
kézbesítés módját.  Az ügyvezető által hozott, írásba foglalt döntésekről  az ügyvezetőnek nyilvántartást 
kell vezetnie. 

11.4. Az ügyvezető önmagára, vagy hozzátartozójára vonatkozó olyan döntést, - amely számára előnnyel 
járna, vagy kötelezettségvállalás alóli mentesítést jelente – nem hozhat, mivel az kizárólag az Alapítót 
megillető jog. 
 

12. Cégvezető 
 

 A Társaságnál cégvezető kinevezésére   nem kerülhet sor. 
 

13. Cégjegyzés 
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Az önálló cégjegyzésre jogosult:  Ambrus László ügyvezető, aki a Társaság előnyomott cégneve (bélyegzője) 
alá mint ügyvezető önállóan jogosult saját-kezűleg aláírni nevét, hiteles cégaláírási nyilatkozatban foglaltak 
szerint. 
 

14. Felügyelőbizottság 
 

 A Társaságnál felügyelőbizottság választására  nem kerül sor. 
 

15. Könyvvizsgáló 
 

A Társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett, így könyvvizsgálóval 2014. február 28. napján kötött szerződést 
közös megegyezéssel  megszüntették a felek 2016. február 29. napjával.  
 

16. A Társaság megszűnése 
 

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az Alapítót 
illeti meg. 
 

17. Egyéb rendelkezések 
 

17.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a Társaságot 
kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a Társaság e kötelezettségének  a Cégközlönyben  és 
közvetlen elérhetőségén: a www.kebsz@csanytelek.hu honlapon  tesz eleget. 

17.2. Az Alapító az általa a Társaságra vonatkozóan hozott döntéseit az önkormányzat honlapján  hozza 
nyilvánosságra. 

17.3.  A Társaság politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól függetlenül működik, azok 
számára sem anyagi, sem természetbeni támogatást nem nyújthat. 

17.4. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
17.5.  A Társaság elektronikus elérhetősége: a kebsz@csanytelek.hu. 
17.6. A  település lakossága széles körét érintő, a Társaság tevékenységéből eredő hirdetményeit, felhívásait az 

önkormányzat havi kiadványában a Csanyi Hírmondóban térítésmentesen megjelentetheti, a kiadvány 
kiadásáért felelős személlyel történt egyeztetést követően. 

17.7.  A  Társaság  számláját  a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezeti és pénzügyi ügyleteit az 
57200024 – 10002113 számlaszámon bonyolítja. 

 
 
 
Kelt: S z e g e d, 2016. március 11.  
 
Az alapító aláírása: 
 
 

.................................................................................................................................... 
Forgó Henrik Csanytelek Község Önkormányzata (Alapító) képviseletében 

 
 
 
Ellenjegyezte/közokiratba foglalta: 
 
S z e g e d, 2016. március 11.  
  
 
 
        Dr. Papp Erika ügyvéd 

6720 Szeged, Tisza Lajos krt.18/A fszt.1. 
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