
 
 

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 2013. április… 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.  
 
3. A Társaság telephelye:  

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

4. A Társaság tagjainak megnevezése:  
     

Csanytelek Község Önkormányzata (6647 Csanytelek, Volentér tér 2.)  
 
 
5. A Társaság tevékenységi köre:  
 
az Alapító települési önkormányzat megbízása szerinti (az Mötv. és a Nemzeti 
köznevelésről szóló törvény felhatalmazása alapján)  helyi közszolgáltatási tevékenysége 
keretében a KÉBSZ Kft gondoskodik: 
 
a)  a  Remény  Szociális  Alapszolgáltató  Központ mint  szociális intézmény alapító 

okiratában meghatározott alapszolgáltatás és szakosított szociális ellátáson belüli 
étkeztetés ellátásáról (az Szt. 121. §-a szerinti szerződés kötésével), 

b) a személyes gondoskodást nyújtó oktatási, nevelési intézményekben, diák- és 
gyermekétkeztetés biztosításáról (az Szt. 121. §-a és a Gyvt. szerinti ellátási szerződés 
kötésével) a képviselő-testület által rendeletben meghatározott díjtételnek 
megfelelően. 

 



Az Alapító jelen okiratban kinyilvánítja, hogy a fent megjelölt feladatokat, mint 
tevékenységi köröket 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.  
 
01.61’08  Növénytermesztési szolgáltatás 
01.62’08  Állattenyésztési szolgáltatás 
16.29’08  Egyéb fa-, parafatermék, fonott-áru gyártása 
32.99’08  Egyéb, máshova nem sorolt feldolgozóipari tevékenység 
33.19’08  Egyéb ipari eszköz javítása  
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-, légkondicionáló-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 gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény és a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. tv. alapján a 
Társaság gyakorolhatja.  
 
 
6.  A Társaság törzstőkéje:  
 

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

 
7.  A tagok törzsbetétei:  
 

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

 
 
8. A tagok törzsbetéteinek esedékessége:  
 

 A tag a törzsbetétet már rendelkezésre bocsátotta.  
 
9. Az ügyvezető:  
 

Ambrus László  
(anyja neve: Koncz Piroska, szül. helye, ideje: Szentes, 1966. június 02., lakcíme: 6647 
Csanytelek, Ady Endre u. 50.). 

 
Az ügyvezetőt a Társaság határozatlan időre választotta meg. A Társaság munkavállalói 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.  

 
10. 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.  

 
 
11. 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 ügyvezető köteles minden év végén mérleget készíteni, amelyből kitűnik a Társaság elmúlt 
év végén felmérhető gazdasági helyzete.  

 
12. A Társaság tartama:  
 
 

A Társaság jelen alapító okirat alapján határozatlan időre jön létre.  
 



13.  Vegyes rendelkezések:  
 
Jelen okirat valamely részének az érvénytelensége nem érinti a szerződés többi részének 
érvényességét.  
 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a gazdasági társaságokról szóló 
2006. évi IV. törvény és a hatályos Polgári Törvénykönyvéről szóló törvény rendelkezései az 
irányadóak.  
 
A Társaság kötelezi magát arra, hogy jelen szerződést a Szegedi Törvényszék Cégbíróságánál 
cégbejegyzés céljából, illetve az illetékes hatóságoknál törzskönyvi bejegyzés céljából beterjeszti.  
 
A Társaság jelen alapító okiratát elolvasás és értelmezés után, mint szerződési akaratával 
mindenben egyezőt helybenhagyólag aláírta, melyet 2013. június 01. napjával  léptet hatályba.  
 
 
Csanytelek, 2013. április …. 
 
 
     Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
       Alapító képviseletében  
 
 
 
     
 
        Forgó Henrik 
        polgármester 
 
 
 
Egységes szerkezetbe foglalom és ellenjegyzem: Csanytelek, 2013. április ….. 
 
.  
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
 
 


