
  

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. március 11. napján megtartott rendkívüli 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 
 
75/2014.(III.11.) Kt. határozat 
Tárgy: 2014. március 11-i rendkívüli testületi ülés napirendjének 

elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József polgármester 
napirendjavaslatát az alábbiak szerint: 
 
 
Nyílt ülés: 

1. Algyői Fehér Ignác Általános Iskola elektromos teljesítmény csökkentése 
 Előterjesztő: Polgármester 
2. Gyeviép NKft. Alapító okirat módosítása 
 Előterjesztő: Polgármester 
3. Borbála fürdő termálkút 
 Előterjesztő: Polgármester 
4. Tájékoztató a Borbála fürdő élménymedencéjével kapcsolatos 

tárgyalásokról 
  Szóbeli előterjesztés 
 
 
A határozatról értesül: 
1) Herczeg József polgármester 
2) Angyal Zsolt aljegyző 
3) Irattár 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 
polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



  

 
KIVONAT 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. március 11. napján megtartott rendkívüli 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
76/2014. (III.11.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyői Fehér Ignác általános iskola elektromos teljesítmény 

csökkentése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2014. március 11. napján megtárgyalta Herczeg 
József polgármester ”Algyői Fehér Ignác Általános Iskola elektromos teljesítmény 
csökkentése” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
  

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért az Algyői Fehér Ignác általános 
iskola elektromos energia teljesítményigény csökkentésével, melyet 62 kW 
(3*100 A) mennyiségre kell csökkenteni.  

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete utasítja az Üzemeltetési csoportot, hogy 
a teljesítmény csökkentésére vonatkozó hálózathasználati szerződés 
módosítását soron kívül készítse el. 

3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
szerződésmódosítás aláírására. 

 
 
 

Erről értesítést kap: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző  
3. Üzemeltetési csoport 
4. Fejlesztési csoport 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 

 
 

K. m. f 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 
polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



  

 
KIVONAT 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. március 11. napján megtartott rendkívüli 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
77/2014(III.11.)Kt. határozat 
Tárgy:  Gyeviép NKft. Alapító okirat módosítás 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2014. március 11. napján megtárgyalta Herczeg 
József polgármester „Gyeviép NKft. Alapító okirat módosítás” tárgyú előterjesztését, és 
az alábbi határozatot hozta:  
 

1. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014.01.01. napján – 
Gyeviép NKft. mint vagyonkezelő és Algyő Nagyközség Önkormányzata, mint 
tulajdonos között – létrejött Vagyonkezelési szerződés II. pontjában rögzített és 
vagyonkezelésbe adott ingatlanok telephelyként történő feltüntetése érdekében 
az 1. számú mellékletnek megfelelően elfogadja a Gyeviép NKft. Alapító 
okiratának módosítását. 
 

2. Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat jelen határozat 2. számú 
mellékletében található.  
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Alapító okirat 
módosításával kapcsolatos további intézkedések megtételére. 

 
 
Határozatról értesülnek: 
1./ Herczeg József polgármester 
2./ Angyal Zsolt aljegyző 
3./ Gyeviép NKft. – Katona Antal ügyvezető igazgató 
4./ Kovács Erika csoportvezető 
5./ Dr. Czékus Szilvia jogi képviselő 
 

 
 
 
 

K. m. f 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 
polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



  

 
1. sz. melléklet a 77/2014.(III.11.) Kt.h.-hoz 

 
Alapító okirat módosítása  

 
Amely készült a GYEVIÉP Algyői Településüzemeltetési és –fejlesztési nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság hivatalos helyiségében az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint. 
 

1./ 
Alapító rögzíti, hogy alapító okiratával korlátolt felelősségű társaságot hozott létre, amelyet a Szegedi 
Törvényszék Cégbírósága 06-09-012704. szám alatt jegyzett be a cégek jegyzékébe. 
 

2./ 
Alapító az eredeti alapító okirat I.) pontját az alábbiakra módosítja: 
 

I. 
A társaság neve, székhelye, telephelyei 

 
1. A nonprofit korlátolt felelősségű társaság cégneve: 
GYEVIÉP Algyői Településüzemeltetési és –fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
A nonprofit korlátolt felelősségű társaság rövidített neve: 
GYEVIÉP Nonprofit Kft.  
 
2. A társaság székhelye: 
6750 Algyő, Kastélykert u. 49. 
 
3. A társaság telephelyei: 
6750 Algyő, Kastélykert u. 51. 
6750 Algyő, belterület 1480/3. Hrsz. 
6750 Algyő, Kastélykert u. 63. 
6750 Algyő, Kastélykert u. 16-1. 
6750 Algyő, belterület 649. Hrsz. 
6750 Algyő, belterület 1278/1. Hrsz. 
6750 Algyő, belterület 1471. Hrsz. 
6750 Algyő, belterület 1473. Hrsz. 
6750 Algyő, belterület 1771/49. Hrsz. 
6750 Algyő, Sport u. 7. 
6750 Algyő, belterület 1771/95 Hrsz. 
6750 Algyő, belterület 1480/2. Hrsz. 
6750 Algyő, külterület 01570/17. Hrsz. 
6750 Algyő, külterület 01772/4. Hrsz. 
 
Jelen módosító okiratot alapító tag ismételt elolvasás és értelmezés után mint ügyleti akaratával 
mindenben egyezőt helybenhagyólag aláírta. 
 
Algyő, 2014. március 11. 
 
 
 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzata 
Képv.: Herczeg József polgármester 

 
Készítettem és ellenjegyzem: 
Algyőn, 2014. március ….. napján  
 
 



  

 
2. sz. melléklet a 77/2014.(III.11.) Kt.h.-hoz 

 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben 
 
(A vastagon szedett szövegrész tartalmazza a 2014. március 11. napján elfogadott 
módosítást.) 

I. 
A társaság neve, székhelye, telephelyei 

 
1. A nonprofit korlátolt felelősségű társaság cégneve: 
GYEVIÉP Algyői Településüzemeltetési és –fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
A nonprofit korlátolt felelősségű társaság rövidített neve: 
GYEVIÉP Nonprofit Kft.  
 
2. A társaság székhelye: 
6750 Algyő, Kastélykert u. 49. 
 
3. A társaság telephelyei: 
6750 Algyő, Kastélykert u. 51. 
6750 Algyő, belterület 1480/3. Hrsz. 
6750 Algyő, Kastélykert u. 63. 
6750 Algyő, Kastélykert u. 16-1. 
6750 Algyő, belterület 649. Hrsz. 
6750 Algyő, belterület 1278/1. Hrsz. 
6750 Algyő, belterület 1471. Hrsz. 
6750 Algyő, belterület 1473. Hrsz. 
6750 Algyő, belterület 1771/49. Hrsz. 
6750 Algyő, Sport u. 7. 
6750 Algyő, belterület 1771/95 Hrsz. 
6750 Algyő, belterület 1480/2. Hrsz. 
6750 Algyő, külterület 01570/17. Hrsz. 
6750 Algyő, külterület 01772/4. Hrsz. 
 

II. 
A társaság tevékenységi köre, jogállás 

 
1. Közhasznú tevékenység: 

(az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 20. pontja alapján) 

Fő tevékenység: 
81.30. Zöldterület – kezelés  
Egyéb közhasznú tevékenységek: 
01.61 Növénytermesztési szolgáltatás 
01.63 Betakarítást követő szolgáltatás 
01.64 Vetési célú magfeldolgozás 
02.10 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 
02.40 Erdészeti szolgáltatás 
37.00 Szennyvíz gyűjtése, kezelése 
38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 



  

38.12 Veszélyes hulladék gyűjtése 
38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
38.22 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
38.32 Hulladék újrahasznosítása 
39.00 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 
78.10 Munkaközvetítés 
78.20 Munkaerőkölcsönzés 
78.30 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás 
79.90 Egyéb foglalás 
85.51 Sport, szabadidős képzés 
93.11 Sportlétesítmény működtetése 
93.12 Sportegyesületi tevékenység 
93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

 
2. Gazdasági-vállalkozási tevékenység: 

02.20 Fakitermelés 
 16.29 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása 

41.10 Épületépítési projekt szervezése 
41.20 Lakó- és nem lakó épület építése 
42.12 Vasút építése 
42.13 Híd, alagút építése 
42.21 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
42.22 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 
42.99 Egyéb m.n.s. építésEgyéb speciális szaképítés m.n.s. 
43.91 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 
43.21 Villanyszerelés 
43.22 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 
43.31 Vakolás 
43.32 Épületasztalos-szerkezet szerelése 
43.33 Padló-, falburkolás 
43.34 Festés, üvegezés 
43.39 Egyéb befejező építés m.n.s. 
46.11 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme 
46.22 Dísznövény nagykereskedelme 
46.74 Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme 
46.77 Hulladék-nagykereskedelem 
47.76 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme 
49.41 Közúti áruszállítás 
52.24 Rakománykezelés 
70.24 PR, kommunikáció 
70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
71.11 Építészmérnöki tevékenység 
71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
73.11 Reklámügynöki tevékenység 
73.12 Médiareklám 
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
81.21 Általános épülettakarítás 
81.22 Egyéb épület-, ipari takarítás 
81.29 Egyéb takarítás 
85.32 Szakmai középfokú oktatás 
85.51 Sport, szabadidős képzés 
85.52 Kulturális képzés 
85.59 M.n.s. egyéb oktatás 



  

85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység 
96.03 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás 
46.73 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem 
47.52 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem 
96.09 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás 
36.00 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

 23.61 Építési betontermék gyártása  
                                                     

A társaság engedélyköteles tevékenységet csak az engedély birtokában végez. Szerződő felek 
tudomásul veszik, hogy az engedélyhez kötött tevékenységhez szükséges hatósági engedélyt a 
tevékenység megkezdésekor a cégbírósághoz kell benyújtani. A társaság vállalkozási tevékenységet 
csak közhasznú céljainak megvalósulása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 
A társaság, alapító okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az 
Algyői Hírmondó helyi lap útján is nyilvánosságra hozza, illetve a társaság székhelyén lévő 
hirdetőtáblán közzéteszi.  
 
3. A társaság jogállása: kiemelten közhasznú társaság. 
 

III. 
A társaság alapítója 

 
ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
székhely: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.,  
törzsszám: 3503,  
adószám: 15726975-2-06,  
KSH számjel: 15726975-8411-321-06, 
képv.: Herczeg József Polgármester 
 

IV. 
A társaság törzstőkéje 

 
A társaság törzstőkéje: 
A társaság törzstőkéje 3.000.000,- (hárommillió) forint, mely teljes egészében készpénzből áll.  
Az alapító a társaság törzstőkéjét a jelen okirat aláírásától számított 8 napon belül köteles a 
társaság számlájára befizetni.  
 

V. 
A társaság időtartama 

 
A társaság időtartama: 
A társaság 1999. január 01-jén kezdi meg működését és határozatlan időtartamra jön létre.  
 

VI. 
A társaság szervezete 

 
A/ Az Alapító 
1. A társaság egyszemélyes társaság. Ennek megfelelőn taggyűlés hatáskörébe tartozó 
kérdésekben az Alapító dönt.  
 
2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
- a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,  
- az éves közhasznúsági jelentés elfogadása,  
- pótbefizetés elrendelése és visszatérítése, 



  

- a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása, 
- üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése, 
- az ügyvezető kinevezése, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint az ügyvezető 
tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása, 
- könyvvizsgáló kinevezése, visszahívása és díjazásának megállapítása, 
- a felügyelő bizottság tagjainak kinevezése, visszahívása és díjazásának megállapítása, 
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy 
azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont] köt, 
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet 
kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről,  
- az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése, továbbá 
intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a társaság képviseletéről,  
- a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása, valamint gazdasági 
társaság alapításáról, illetve működő társaságba tagként való belépésről való döntés, 
- az alapító okirat módosítása 
- a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő 
megvizsgálásának elrendelése, 
- az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések 
érvényesítése,  
- döntés olyan beruházásról, melynek összege a 3.000.000,- (Hárommillió) forintot meghaladja,  
- mindazon ügyek, amelyeket törvény, vagy az alapító okirat a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe 
utal. 
 
3. Az Alapító működése 
Az alapító jogait Algyő Község képviselő-testülete (a továbbiakban: Alapító) gyakorolja az 
alábbiak szerint: 
 
Az Alapító ülésezéseinek gyakorisága: 
A képviselő-testület a társaság ügyeiben szükség szerint, de évente legalább egy ülést tart. Az ülést 
össze kell hívni a települési képviselők egynegyedének vagy a képviselő-testület bizottságának, 
illetve bármely frakciónak az indítványára. 
 
Az alapító összehívásának rendje és a napirend közlésének módja: 
A képviselő-testületet annak elnöke, a polgármester hívja össze az ülés helyének, napjának és 
kezdési időpontjának, továbbá a napirendi javaslat tárgyának és előadójának megnevezését 
tartalmazó, az ülés napját legalább 5 nappal megelőzően kézbesített meghívóval. Az ülés 
napirendjéről – figyelembe véve a képviselői javaslatot – vita nélkül határoz. A napirendi 
tárgyalása egy alkalommal elnapolható. Az elnapolás iránti javaslatot indokolni kell. A javaslat 
felől a képviselő-testület határoz.  
 
Az Alapító ülései nyilvánossága: 
A képviselő-testület ülései nyilvánosak. A képviselő-testület zárt ülést tart választás, kinevezés, 
felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi 
büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános 
tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési 
ügy tárgyalásakor. Zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat 
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.  
 
Az Alapító határozatképessége: 
A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési képviselőknek több mint fele 
jelen van. Határozatképtelenség esetén ugyanazon napirendi pont megtárgyalására az ülést 8 
napon belüli időpontra össze kell hívni.  
 



  

A határozathozatal módja: 
A képviselők igenlő vagy ellenszavazattal vesznek részt a szavazásban, illetőleg tartózkodnak a 
szavazástól. A szavazás kézfelemeléssel történik. A határozat elfogadásához a jelenlévő települési 
képviselők több mint felének igen szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén a szavazást egy 
alkalommal meg kell ismételni. Szavazategyenlőség akkor áll fenn, ha a határozati javaslatra a 
jelenlévő képviselők fele szavazott igennel. Jelenlévő képviselőnek a szavazásban résztvevő 
tekintendő. A képviselő-testület titkos szavazással dönt mindazon esetekben, amikor a jogszabály 
ezt kötelezően előírja. A képviselő-testület minősített többséggel titkos szavazást rendelhet el az 
Ötv. 12. §. (6) bek. szerint a törvény 12. § (3)-(5) bekezdéseiben meghatározott eseteiben. A titkos 
szavazást az Ügyrendi Bizottság bonyolítja le és a szavazás eredményéről jelentést tesz a 
képviselő-testületnek. A szavazatarány alapja a leadott szavazatok száma. Ha a titkos szavazásnál 
szavazategyenlőség van, a szavazást meg kell ismételni. Ismételt szavazategyenlőség esetén a 
javaslat elvetettnek tekintendő. 
A képviselő-testület döntéseit az érintettekkel jegyzőkönyvi kivonat formájában közli.  
A képviselő-testület döntéseit akként hozza nyilvánosságra, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv 1 
másolati példányát – kivéve a zárt ülésről készült jegyzőkönyvet – elhelyezi az Önkormányzat 
irattárában. 
Az alapító döntését jegyzőkönyvben kell rögzíteni, melyben a döntés tartalma, időpontja és 
hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, személye megállapítható. Az Alapító 
döntéseit az érintettekkel írásos formában közli, illetve azokat a társaság székhelyén található 
hirdetőtáblán közzéteszi.  
A társaság a 2011. évi CLXXV. törvény 37. § (3) bek. a.) pontjában előírt nyilvántartást vezeti. A 
nyilvántartás vezetéséről az ügyvezető köteles gondoskodni. 
Az Alapító által hozott határozatokat az ügyvezető köteles a Határozatok Könyvébe a 
meghozatalt követően haladéktalanul bevezetni. 
 
B/ Ügyvezető: 
Az alapító 2013.04.01. napjától kezdődően 2015. március 31. napjáig terjedő határozott 
időtartamra a társaság ügyvezetőjének Katona Antal 6750 Algyő, Boróka u. 8. szám alatti lakost 
nevezi ki. Az ügyvezető látja el a társaság ügyeinek intézését és a társaság képviseletét harmadik 
személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt. Az ügyvezetőre a Gt. 21-33. 
és 149-151. §-aiban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.  
 
C./ Felügyelő Bizottság: 
A társaság felügyelő bizottsága 3 tagból áll.  
Az Alapító 2012.06.01. napjától 2015.05.31. napjáig terjedő időtartamig a társaság felügyelő 
bizottság tagjaivá az alábbi személyeket nevezi ki: 

1. Lénárt Kálmán (szül.: Hódmezővásárhely, 1959.12.15., an.: Krekuska Rozália) 
2. Németh Sándor (szül.: Szeged, 1973.09.28., an.: Belovai Anna) 

Az Alapító 2013.05.29. napjától 2015.05.31. napjáig terjedő időtartamig a társaság felügyelő 
bizottság tagjává az alábbi személyt nevezi ki: 
 3. Draxler Ferenc (szül.: Budapest, 1960.08.14., an.: Landi Rozália) 
A felügyelő bizottság tagjait határozott időre, de legfeljebb 5 évre lehet kinevezni. 
A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 
A felügyelő bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. 
A felügyelő bizottság ülését az elnök hívja össze. Az ülésre a tagokat a napirend közlésével kell 
meghívni. A meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 napi időköznek kell eltelnie.  
A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető 
tisztségviselőktől, a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveit és 
iratait megvizsgálhatja.  
 
A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult alapítót tájékoztatni és annak döntését 
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 



  

a. a társaság működése során olyan jogszabálysértés, vagy a társaság érdekeit egyébként 
súlyosan sértő cselekmény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése  az intézkedésre jogosult Alapító 
intézkedését teszi szükségessé, 
b. a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

 
A felügyelő bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben döntésének tartalma, 
időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, személye megállapítható. 
A felügyelő bizottság döntéseit az érintettekkel írásos formában közli, illetve azokat a társaság 
székhelyén található hirdetőtáblán közzéteszi. 
 
D/ Könyvvizsgáló: 
A társaságnál 1 könyvvizsgáló működik. Az alapító a társaság könyvvizsgálójának 2012.06.01. 
napjától 2015.05.31. napjáig terjedő határozott időtartamra a CONTROLEX Könyvszakértő és 
Befektetési Tanácsadó Kft.-t (Cg.sz.: 06-09-003048) 6722 Szeged, Béke u. 2/C., eljáró 
könyvvizsgáló: Stefán József, an..: Rémiás Erzsébet, 6772 Deszk, Kossuth u. 55. szám alatti lakos) 
nevezte ki. A könyvvizsgálót határozott időre, de legfeljebb 5 évre lehet kinevezni. 
 

VII. 
Összeférhetetlenségi szabályok 

 
A legfőbb szerv, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában nem vehet 
részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. (2011. évi 
CLXXV. Tv. 38. § (1) bek.) 

Nem lehet a társaság felügyelő bizottságának elnöke, vagy tagja, illetve a könyvvizsgálója –a Gt.-
ben szabályozottakon túlmenően - az a személy, aki 

a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az 
egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 

b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik, 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági 
jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, 
illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. (2011. évi CLXXV. Tv. 
38. § (3) bek.) 

 
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig - 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 

üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 

szerint felfüggesztette vagy törölte. 



  

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt. (2011. évi CLXXV. Tv. 39. § (1) és (2) bek.) 

 
VIII. 

A cégjegyzés módja 

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alá 
az ügyvezető önállóan a teljes nevét írja a hiteles aláírási címpéldányban szereplő módon.  
 

IX. 
Az üzleti év 

 
A társaság első üzleti éve 1999. január hó 01. napján kezdődik. Az üzleti éven naptári évet kell 
érinteni.  

X. 
Vegyes rendelkezések 

 
1. A társaság közhasznú tevékenysége során a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 
8. § (1) bekezdésében és a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55. § (1) bekezdés c-d. pontjaiban 
meghatározott közfeladatokat lát el.  
A társaság fennállása alatt a társadalmi között szükséglet kielégítéséért felelős más szervvel is 
köthet szerződést közhasznú tevékenység végzésére.  
 
2. A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratban 
meghatározott tevékenységére fordítja. 
A társaság az 2011. évi CLXXV. tv. 2. § 9. pontjában körülírt felelős személyt, a támogatót, 
valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 
szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.  

 
3. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az országgyűlési képviselői, helyi önkormányzati 
választásokon jelöltet nem állít és nem támogat.  
 
4. A társaság működésével kapcsolatos iratokba, a beszámolóba és a közhasznúsági mellékletbe – 
előzetes egyeztetést követően – bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet. A 
társaság működése nyilvános, szolgáltatásait bárki igénybe veheti, beszámolóit az Algyői 
Hírmondó helyi lap útján is nyilvánosságra hozza, illetve a társaság székhelyén lévő hirdetőtáblán 
közzéteszi. A közhasznú szervezet köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági 
mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és 
közzétenni. 
5. A társaság köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni. 
A kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében be kell mutatni a 
támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként. 
Támogatási program alatt a központi, az önkormányzati, illetve nemzetközi forrásból, illetve 
más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó támogatást, adományt 
kell érteni. Külön kell megadni a kiegészítő mellékletben a támogatási program keretében kapott 
visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó, előbbiekben részletezett 
adatokat. 
A kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében be kell mutatni a 
szervezet által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat. 



  

A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú 
tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú 
jogállás megállapításához szükséges 32. § szerinti adatokat, mutatókat. 
A közhasznúsági melléklet tartalmazza a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a 
közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 
összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását. 
6. A társaság megszűnése esetén a Ptk. 60. § (3) bekezdésében meghatározott vagyont kizárólag 
az 1990. évi LXV. Tv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott közfeladatok ellátásra lehet fordítani 
akként, hogy a vagyont a feladatot ellátó önkormányzati intézménynek vagy az Algyő Község 
Önkormányzata által alapított közhasznú vagy gazdasági társaságnak kell átadni.  
7. A társaság az Alapító Okirat elhelyezésének napjától a Gt. 15-16. §-aiban foglalt szabályok 
szerint előtársaságként működik.  
8. A szerződés egyes pontjainak érvénytelensége az egész szerződést nem teszi érvénytelenné.  
9. Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben – a Ptk.-ban, illetve a 2011. évi CLXXV. 
Tv-ben meghatározott eltérésekkel – a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
10. Ezen alapító okiratot és annak módosítását Algyő Község képviselő-testülete 160/1998. 
(XII.14.), 98/1999.(VII.23.), 83/2000.(V.19., 26/2000.(VI.23.), 80/2000.(V.19.), 
131/2001.(IX.13.)Kt. és 88/2003.(V.30.)Kt., 149/2007.(IX.26.)Kt., a 4/2003.(V.30.), 
4/2006.(V.29.), 5/2006.(V.29.), 3/2008.(VI.25.), az 59/2010(II.24.)Kt., a 60/2010(II.24.), a 
267/2010.(X.27.)Kt., továbbá a 178/2011.(V.25.), a 177/2012.(V.23.)Kt., a 200/2012.(V.23.) Kt.,  
262/2012(VII.25.)Kt., a 94/2013(III.27.) Kt., a 157/2013.(V.29.) és a 77/2014(III.11.)Kt. számú 
határozatával elfogadta. 
 
Algyő, 2014. március 11. 
 
A jelen Alapító Okiratot az időközi módosításokkal 2014. március 07. napján egységes 
szerkezetbe foglalom. Igazolom, hogy az egységes szerkezetbe foglalt okirat megfelel a létesítő 
okirat hatályos tartalmának: 
 
 
Készítettem és ellenjegyzem: 
Algyőn, 2014. március ……. napján 
 

Dr. Czékus Szilvia 
Ügyvéd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

 
KIVONAT 

 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. március 11. napján megtartott rendkívüli 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 
 
78/2014. (III.11.) Kt. határozat 
Tárgy:  Borbála Fürdő termálkút 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2014. március 11. napján megtárgyalta Herczeg 
József polgármester ”Borbála Fürdő termálkút” tárgyú előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Borbála Fürdő termálkútjával kapcsolatos 

tájékoztatót elfogadja. 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete kéri a hivatal Műszaki csoportját, hogy a jelenlegi 

A27-es kútra vonatkozó dokumentumokat, így a szerződés, átadás-átvételi okiratok, 
műszaki ellenőri iratokat ismertesse a Gyevitur Kft ügyvezetőjével és a Képviselő-
testülettel. 

3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Gyevitur Kft. ügyvezetőjét kérjen be 
szakértői véleményeket arra vonatkozóan, hogy a: 
 jelenlegi kút javítható-e, gyógyvíz és a fűtés minőségének megtartása mellett 
 szakértők javasolják-e az A15-ös kút átalakítását  
 szakértők milyen mélységben és hol javasolják az új kút fúrását. 

4. Szakértői vélemények figyelembevételével a Gyevitur Kft. ügyvezetője legalább három 
cégtől kérjen be árajánlatot a kút javítására, amennyiben a szakértő szerint ez lehetséges, 
illetve egy új kút tervezési és bekerülési költségére vonatkozóan. 

5. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Gyevitur Kft. ügyvezetőjét, hogy 
a tartalék szivattyút újíttassa fel 717.830.- Ft + ÁFA összegért. A felújítás költségét a 
testület fejlesztési célú támogatásként biztosítja az Általános Tartalék terhére. 

 
Határidő: Az 1-4. pontok tekintetében 2014. márciusi soros testületi ülés 
 
 
Erről értesítést kap: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző  
3. Településüzemeltetési Csoport 
4. Fejlesztési csoport 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Ökrös Erika 
7. Zsura Zoltán 
8. Irattár 

K. m. f 
Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 
A kivonat hiteléül: 
  



  

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. március 11. napján megtartott rendkívüli 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
79/2014.(III.11.) Kt. határozat 
Tárgy: Szóbeli tájékoztató a Borbála fürdő élménymedencéjével kapcsolatos 

tárgyalásokról  
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2014. március 11. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Szóbeli tájékoztató a Borbála fürdő élménymedencéjével 
kapcsolatos tárgyalásokról” tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozza: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Szóbeli tájékoztató a Borbála fürdő 
élménymedencéjével kapcsolatos tárgyalásokról kapcsolatos tájékoztatót 
elfogadja. 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete kéri Zsura Zoltán fürdővezetőt, hogy  

- bocsássa a hivatal rendelkezésére, azokat a tételsorokat, amelyek az 
élménymedence biztonságos üzemeltetéshez szükségesek, 

- becsülje meg, hogy amennyiben költség megtakarítás címén több elemet 
elhagynak a kivitelezés során, az az üzemeltetésben éves szinten mekkora 
többlet költséget jelent a fürdőnek. 

Határidő: Március havi testületi ülés 
 
Erről értesítést kap: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző  
3. Üzemeltetési csoport 
4. Fejlesztési csoport 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Ökrös Erika  
7. Zsura Zoltán 
8. Irattár 

 
 
 
 
 

K. m. f 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 
polgármester aljegyző 

A kivonat hiteléül: 
  



  

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. március 11. napján megtartott rendkívüli 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
80/2014.(III.11.) Kt. határozat 
Tárgy: Napirend felvétel 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja elfogadott napirendje 
sorrendjét és felveszi az „Algyő Park Kft tagi kölcsön ügye” tárgyú szóbeli előterjesztés 
megtárgyalását. 
 
 
 
 
Erről értesítést kap: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző  
3. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 
 
A kivonat hiteléül: 


	Nem lehet a társaság felügyelő bizottságának elnöke, vagy tagja, illetve a könyvvizsgálója –a Gt.-ben szabályozottakon túlmenően - az a személy, aki
	A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alá az ügyvezető önállóan a teljes nevét írja a hiteles aláírási címpéldányban szereplő módon.

