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E l ő t e r j e s z t é s

a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete
2009. májusi ülésére

Tárgy: KÉBSZ Kft alapító okirata felülvizsgálata kezdeményezése

Tisztelt Képviselő-testület!

Emlékeztetem Önöket a Képviselő- testület 18/2009.(IV. 24.) Ökt határozatába foglaltakra, melyben a
testület úgy döntött, hogy a 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság működését szervezeti szempontból
felülvizsgálja, és a gazdasági társaság tevékenységi körét
-  az alapító okirata és a vonatkozó rendelet  módosításával,
-  a közösségi színtér működtetésére kötött közművelődési megállapodás felmondásával,
- a közművelődési feladatok ellátásáról szóló helyi  rendelet 3. mellékletének hatályon kívül helyezésével,
- az önkormányzat kötelező közművelődési közszolgáltatási közfeladata  polgármesteri hivatal szervezetén belüli  2009.
július 1. napjától való ellátásával
megváltoztatta.
A testület ugyanezen határozatával döntött arról, hogy az önkormányzat képviselő- testülete  hatáskörébe tartozó

- egészséges ivóvízellátás,
- diákétkeztetés, intézményi étkeztetés és szociális étkeztetés

mint közszolgáltatások feladatellátását a tulajdonában lévő gazdasági társasága működési
körében hagyja, akként, hogy a gazdasági társaság számára általa kiadott alapító okiratban a fent felsorolt 2 helyi
közszolgáltatási feladatot a társaság további vállalkozói tevékenységi körétől elkülöníti.

E határozatnak eleget téve terjesztem be a gazdasági  társaság alapító okiratát a testület általi
kívánalmaknak eleget téve, az alábbi jogszabályi hivatkozások mellett.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 8. §-a (1) bekezdése rendelkezik a települési
önkormányzat helyi közszolgáltatások körébe tartozó feladatairól, benne a fenti két feladattal, továbbá a (4) bekezdés az
önkormányzat kötelező feladatai közé sorolja az egészséges ivóvízellátást.
Az Ötv. 9. §-a (4) bekezdése értelmében: a képviselő- testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások céljából
intézményt, vállalatot, más szervezetet, gazdasági társaságot  alapíthat, kinevezi vezetőit.
Az önkormányzat képviselő- testülete és szervei (hatályos) szervezeti és működési szabályzata 6.
mellékletében rendelkezik az önkormányzati közszolgáltatások végzéséről, amely tartalmazza az egészséges
ivóvízellátás és a gyermek-, diák- és szociális étkeztetési feladatok ellátását a gazdasági társasága által.
Az Ötv. nem határozza meg a közszolgáltatás fogalmát, azt a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 16. §-a (2) bekezdése az alábbiak szerint szabályozza:
közszolgáltatás: államháztartáson belüli vagy kívüli szervezet vagy személy által más szerv vagy személy számára végzett,
jogszabályban meghatározott, a közfeladat-ellátás körébe tartozó szolgáltatás, amely nem jár közhatalom gyakorlásával.
A gazdasági társaság államháztartáson kívüli szervezet, amely az önkormányzat helyi rendeletében foglalt
szabályozás szerint biztosítja a település lakossága számára az egészséges ivóvízellátást és működteti a
feladatellátáshoz szükséges közműveket, tehát megfelel a fenti törvényi kitételnek.
Az önkormányzat  képviselő- testülete a település közműves ivóvíz ellátásáról és a vízmű üzemeltetése rendjéről
szóló 11/2008.(XI. 28.) Ökt  hatályos rendelete (helyi jogszabályban) hatalmazza fel gazdasági társaságát az
egészséges ivóvízellátás lebonyolítására és határozza meg a szolgáltatás díjtételeit.
A  gazdasági  társaság  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  1959.  évi  IV.  törvény  (Ptk.)  és  a  gazdasági
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) hatálya alá tartozó szabályok alapján, a társaságot tulajdonló



önkormányzat SZMSZ-ében és a gazdasági társaság alapító okiratában foglalt közszolgáltatói és vállalkozói
feladatok ellátására jogosított szervezet.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény a vízi-közművek működtetése során végzett vízellátás közüzemi
tevékenységnek minősül,és meghatározza hogy a vízi-közművek működtetőit a közüzemi tevékenység keretében az
ivóvízellátás szolgáltatására szerződéskötési kötelezettség terheli. Ezen jogszabálynak megfelelő szolgáltatási
szerződés minden szolgáltatást igénybevevővel fennáll.
A gazdasági társaság rendelkezik a vízi-közmű működéséhez szükséges hatósági engedélyekkel és folyamatosan eleget
tesz a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglalt kötelezettségeinek. A közfeladat ellátásához mind a személyi,
tárgyi és anyagi feltételek biztosítottak. E tevékenység eredményességéről a gazdasági társaság ügyvezetője
külön beszámoló keretében ad számot a tulajdonos önkormányzat ugyanezen ülésén.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  (Szt.) 122/A.  §-a   (1) – (2)
bekezdése lehetővé teszi az intézmény által biztosítandó egyes szolgáltatások intézményen kívüli szervezet
igénybevételét, legfeljebb 5 éves időtartamra,  szerződésbe foglalt feltételek szerint. A szociális intézmény és
az étkeztetési szolgáltatást biztosító gazdasági társaság közötti hatályos  szerződés tartalma megfelel a fenti
jogszabályhely 122/B. §-ában rögzítetteknek.
A képviselő- testület a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, igénybevételéről és a fizetendő térítési
díjakról szóló 6/2009. (III. 31.) Ökt hatályos rendelete tartalmazza a szociális intézményben nyújtott étkezések
térítési díjának összegét, melynek megfelelően szolgáltathat a gazdasági társaság napi háromszori étkezést, továbbá biztosítja
a szociális étkeztetést az igénybevevők számára.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi eljárásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 96. §-ában
kötelezi az önkormányzatot a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekek napközbeni ellátása biztosítására,
benne az étkeztetés megoldására ellátási szerződés útján. Ugyanezen jogszabályhely 96. §-a mondja ki az ellátási
szerződés tartalmi követelményeit, visszautalva az Szt. 121. §-ára, melynek a feladatot ellátó gazdasági
társaság megfelel.
A képviselő- testület a gyermekek védelméről és gyermekjóléti alapellátásokról   szóló 18/2009.(XI. 29.) Ökt
hatályos rendelete tartalmazza a helyi tagintézményi általános iskolában és helyi tagintézményi óvodában biztosított
étkeztetések térítési díjának összegeit, melynek megfelelően szolgáltat a gazdasági társaság.
A gazdasági társaság az étkeztetés biztosítása előfeltételihez szükséges hatósági működési engedéllyel rendelkezik
és a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglalt, és a  személyi, tárgyi és pénzügyi fedezet megléte feltételinek megfelel, így
nincs jogi akadálya az étkeztetés szolgáltatói szerződés szerinti további bonyolításának az önkormányzat
tulajdonában lévő gazdasági társaság által.

Tisztelt Képviselő- testület!

Indítványozom a tárgyi előterjesztés, a KÉBSZ Kft alapító okirata megvitatását és változtatás nélküli
elfogadását, annak határozatba való foglalását.

C s a n y t e l e k, 2009. május 20.

Tisztelettel:

Kató Pálné
   jegyző



……../2009.(V. ) Ökt határozat

Tárgy: A KÉBSZ Kft alapító okirata módosításának jóváhagyása

H a t á r o z a t i    javaslat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete megtárgyalta az általa alapított KÉBSZ
Kft alapító okirata módosítására irányuló előterjesztést és magát az alapító okiratot, melyet ezen
határozat mellékleteként változtatás nélkül hagy jóvá.

2.) A Képviselő- testület elrendeli a tulajdonában lévő gazdaság társaság módosított alapító okirata
Csongrád megyei cégbírósághoz, annak  bejegyzése érdekében való beterjesztését.
Végrehajtás határideje: 2009. június 15.
Felelős: Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje: cégbíróság bejegyzését követő testületi ülés időpontja

Határozatról értesítést kap:
Csongrád Megyei Bíróság (mint Cégbíróság) Szeged,
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete Tagjai (Helyben)
Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyző és általa
Ambrus László KÉBSZ Kft ügyvezetője (Helyben)
Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Irodavezető
Irattár



KÉBSZ Közműépítő, Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

ALAPÍTÓ OKIRATA

A gazdasági társaságokról szóló törvény alapján a Korlátolt Felelősségű Társaságot ( a
továbbiakban Társaság) létesítünk a jelen okiratban meghatározott tevékenység folytatására, az
alábbi feltételekkel- egységes szerkezetben 2009. május 28. napján kelt kövérrel szedett
módosítással:

1. A Társaság cégneve:

KÉBSZ Közműépítő, Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság

A Társaság rövidített neve:

KÉBSZ Kft.

2. A Társaság székhelye:

6647 Csanytelek, Volentér tér 2.

A Társaaság telephelye:

6647 Csanytelek, Szent László u. 4/A
6647 Csanytelek, Kossuth Lajos u. 15/G

3. A Társaság tagjainak neve:

Csanytelek Község Önkormányzata (6647 Csanytelek, Volentér tér 2.)

4. A Társaság tevékenységi köre:

Az Alapító települési önkormányzat az Ötv. 8. § (1) és (4) bekezdése alapján egyebek
mellett a helyi közszolgáltatások körében köteles gondoskodni:

a) az egészséges ivóvízellátásról, a helyi képviselő- testület által rendeletben
meghatározott díjtétel szerint,

b) az Szt. 122/A. §-a, és a szociális intézmény alapító okiratában meghatározott
alapszolgáltatás és szakosított szociális ellátáson belüli étkeztetés ellátásáról (az Szt.
121. §-a szerinti szerződés kötésével) a helyi képviselő-testület által rendeletben
meghatározott díjtétel alapján,

c) a Gyvt. 97. §-a személyes gondoskodást nyújtó intézményekben, (oktatási – nevelési)
alapító okiratában meghatározott étkeztetés biztosításáról (az Szt. 121. §-a és a Gyvt.
szerinti ellátási szerződés kötésével) a képviselő- testület által rendeletben
meghatározott díjtételnek megfelelően,



mely közfeladatát az Ötv. 9. §-a (4) bekezdésében kapott felhatalmazása jogkörében
eljárva, ezen társasággal láttatja el a fenti közszolgáltatásokat.

Az Alapító jelen okiratban kinyilvánítja, hogy a fent megjelölt feladatokat, mint
tevékenységi köröket kiemelten is jelen gazdasági társaságon keresztül 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.

01.61’08 Növénytermesztési szolgáltatás
01.62’08 Állattenyésztési szolgáltatás
16.29’08 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
32.99’08 Egyéb, máshova nem sorolt feldolgozóipari tevékenység
33.19’08 Egyéb ipari eszköz javítása
36.00’08 Víztermelés, -kezelés,-ellátás (főtevékenység)
37.00’08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
41.10’08 Épületépítési projekt szervezése
41.20’08 Lakó-és nem lakó épület építése
42.21’08 Folyadék szállítására alkalmas közmű építése
42.22’08 Elektromos, híradás-technikai közmű építése
42.91’08 Vízi létesítmény építése
42.99’08 Egyéb máshova nem sorolt építés
43.11’08 Bontás
43.12’08 Építési terület előkészítése
43.22’08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondícionáló-szerelés
43.29’08 Egyéb épületgépészeti szerelés
43.31’08 Vakolás
43.32’08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
43.33’08 Padló-, falburkolás
43.34’08 Festés, üvegezés
43.39’08 Egyéb befejező építés máshova nem sorolt
43.91’08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
43.99’08 Egyéb speciális szaképítés máshova nem sorolt
55.20’08 Üdülési-, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
55.90’08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
56.10’08 Éttermi, mozgó vendéglátás
56.21’08 Rendezvényi étkeztetés
56.29’08 Egyéb vendéglátás
56.30’08 Italszolgáltatás
63.99’08 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
68.20’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32’08 Ingatlankezelés
74.90’08 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
81.10’08 Építményüzemeltetés
81.21’08 Általános épülettakarítás
81.22’08 Egyéb épület-, ipari takarítás
81.29’08 Egyéb takarítás
81.30’08 Zöldterület kezelés
82.30’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99’08 Máshova nem sorolt, egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
93.29’08 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
96.03’08 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás



96.09’08 Máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás

Ezen tevékenységeket – tekintve, hogy a Társaság önkormányzati tulajdonban van- a 2006. évi
IV. törvény és az 1991. évi XVI. Tv. alapján a Társaság gyakorolhatja.

5. A Társaság törzstőkéje:

3.000.000,- Ft azaz Hárommillió forint pénzbeli betét, amely törzstőke a tag törzsbetétéből áll.

6. A tagok törzsbetétei:

Csanytelek Község Önkormányzata törzsbetéte: 3.000.000,- Ft azaz Hárommillió forint készpénz.

7. A tagok törzsbetéteinek esedékessége:

A tag a törzsbetétet már rendelkezésre bocsátotta.

8. Az ügyvezető:

Ambrus László anyja neve: Koncz Piroska
      Szentes, 1966. június 02.
      6647 Csanytelek, Ady Endre u. 50.

Az ügyvezetőt a Társaság határozatlan időre választotta meg. A Társaság dolgozói felett a
munkáltatói jogokat Ambrus László ügyvezető gyakorolja.

Ambrus László ügyvezető ezen tisztséget 2006. december 01. napjától látja el. Az ügyvezető
kijelenti, hogy vele szemben a Gt.-ben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.

9. A Társaság cégjegyzésének módja:

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá
az ügyvezető önállóan írja alá a nevét az aláírási címpéldány szerint.

10. A Társaság üzleti éve:

Üzleti év alatt naptári évet kell érteni. Kivétel ez alól a Társaság első üzleti éve, amely 1993. június
hó 05. napjától 1993. december hó 31. napjáig terjed.

Az ügyvezetők kötelesek minden év végén mérleget készíteni, amelyből kitűnik a Társaság elmúlt
év végén felmérhető gazdasági helyzete.

11. A Társaság tartama:



A Társaság jelen alapító okirat alapján határozatlan időre jön létre.

12. Vegyes rendelkezések:

Jelen okirat valamely részének az érvénytelensége nem érinti a szerződés többi részének
érvényességét.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2006. évi IV. törvény és az
1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.

A  Társaság  kötelezi  magát  arra,  hogy  jelen  szerződést  a  Csongrád  Megyei  Bíróságnál,  mint
Cégbíróságnál cégbejegyzés céljából, illetve az illetékes hatóságoknál törzskönyvi bejegyzés
céljából beterjeszti.

A Társaság jelen alapító okiratot elolvasás és értelmezés után, mint szerződési akaratával
mindenben egyezőt helybenhagyólag aláírta.

Csanytelek, 2009. május 29.

Csanytelek Község Önkormányzata
Alapító

Egységes szerkezetbe foglalom és ellenjegyzem: Csanytelek, 2009. május 29

.
Dr. Papp Erika
6720 Szeged, Vár u. 2.


