
Szám: 11/2009. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2009. május18-án (hétfőn) 17.30 órai kezdettel tartott  rendkívüli  üléséről 

 

 

Jelen lévő képviselők: dr. Dietz Ferenc polgármester, Kun Csaba alpolgármester, Dicső Zoltán,  

Fülöp Zsolt, Hajdu Gábor, Hidegkuti Gergely, Horváth Győző, Magyar 

Judit, dr. Pázmány Annamária, Radványi G. Levente, Szegő András, 

Tolonics Gyula, Trenka István és Zakar Ágnes képviselők. 

 

 

Távol vannak:  Benkovits György, dr. Dragon Pál, Kiss Károly és Zakar Ágnes 

képviselők.   

 

 

Hivatalból jelen 
van az ülésen:  dr. Molnár Ildikó jegyző, dr. Kirchhof Attila aljegyző 

  

Tanácskozási joggal 

jelen van az ülésen:   dr. Dóka Zsolt jogtanácsos, Szűcs Imréné irodavezető, Bartha Enikő 

jegyzői referens  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület ülését megnyitja, megállapítja, hogy a 

testület 13 fővel  határozatképes.  

 

Radványi G. Levente képviselő: kérdezi, hogy a mai testületi ülésen mindössze 1 napirendi pont 

kerül megtárgyalásra? 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: igen, a meghívóban kiküldött „Előterjesztés a Szentendrei 

Sportcélú Kft. beszámolójáról és alapító okiratának módosításáról” című, melynek napirendre 

vételét szavazásra bocsátja.  

      
   

Szavazás eredménye 

 

#: 1058   Száma: 09.05.18/0/0/A/KT 

Ideje: 2009 május 18 17:47  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 13 100.00 72.22 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 13 100.00 72.22 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 5   27.78 
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Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Trenka István Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

 

     

1058   Száma: 2009.05.18/0/0/A/KT 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a következő napirendet fogadja el: 

 

 

NAPIREND 
 

 

1. Előterjesztés Szentendrei Sportcélú Kft. beszámolójáról és 

alapító okiratának módosításáról 

dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

  

 

1. Előterjesztés Szentendrei Sportcélú Kft. beszámolójáról és alapító okiratának 

módosításáról  

Előadó:  dr. Dietz Ferenc polgármester  

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Felügyelő Bizottság  jegyzőkönyve az előterjesztés 

mellékleteként kiosztásra került.  

 

Magyar Judit  képviselő: kérdezi, hogy mi értelme fenntartani a Kft.-t?  Azért tartanak fenn egy 

külön céget,  hogy a két pálya bérleti díját beszedje? Úgy véli, ezt a feladatot Hivatalon belül is 

meg lehet oldani, pl. a Sport referens feladatkörén belül.  Véleménye szerint  meg kell szüntetni a 

céget.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:. a feladat jellegét tekintve a vagyongazdálkodáshoz tartozna, de 

összetettsége miatt nem lehet megoldani a  Hivatalon belüli ügyintézését. A   kiindulópontot anno  

a sportkoncepció adta, annak megfelelően hozták létre a Sport Gazdasági Társaságot. Az eredeti  
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elképzelés szerint  tőkével rendelkező vállalkozók finanszírozták  volna  a pályafelújítást. Közben  

a gazdasági válság keresztül húzta a számításokat,  és a támogatók visszaléptek. Ezt követően 

kellett eldönteni, hogy mi legyen a további lépés. Megfontolandó, hogy megszűntessék-e a Kft. 

működését, jelezve, hogy nem kívánnak tovább foglalkozni a tervekkel, vagy pedig tartsák fenn 

egy minimális működési kiadással,  ami azt is jelenti, hogy amennyiben ismét megjelenik a 

külföldi tőke, akkor lehetséges az elvi továbblépés.  Az ügyvezető jelenleg  gondnoki teendőket 

lát el.  

    

Radványi G. Levente képviselő: tekintsék át, hogy milyen költséggel jár az, ha fenntartják a 

Kft.-t.   Ha van kilátás arra, hogy a közeljövőben  kiírásra kerül számukra megfelelő pályázat, 

akkor érdemes fenntartani, ellenkező esetben  nem valószínű. Egyéb módon kell ellátni a 

gondnoki teendőket, mert így nem rentábilis fenntartani a Kft.-t. Javasolja, hogy még a júniusi 

testületi ülésen döntsenek arról, hogyan tovább, és ennek megfelelően módosítsák a határozati 

javaslatot. Továbbá úgy véli, hogy nem az  ügyvezetőnek kellene tájékozódnia az illeték 

kérdésében.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: kérdezi, hogy a módosító indítvány pontosan mely pontokra 

vonatkozik?  Az éves beszámolót mindenképp el kell fogadniuk,  azon nem lehet változtatni. A 2. 

pont a tőkepótlást biztosítja, mely az üzleti terv alapján szükséges. Az új ügyvezetőt  meg kell 

választani,  de ha időközben másképp dönt  a testület, 30 napos felmondási határidővel bármikor 

módosítható a döntés. Az üzleti terv pedig júniusban ismét visszakerül a testület elé. Mindezt a  

4-6. pont tartalmazza.  Amennyiben az üzleti terv nem elég meggyőző, dönthetnek a 

végelszámolás mellett.  

 

Radványi G. Levente képviselő: törlésre javasolja a tőkepótlásra vonatkozó 2. pontot,  mivel 

annak  véleménye szerint  nincs értelme.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: ennek befogalmazását a könyvvizsgáló külön kérte, nem 

javasolja a törlését. 

 

Radványi G. Levente képviselő:  ebben az esetben egyetért, viszont javasolja egy új pontban 

megfogalmazni, hogy a Polgármester a 2009. júniusi ülésre  hozza be a  testület elé az 

előterjesztést, amely a  jelen napirendi ponttal  kapcsolatos  függő kérdésekre  ad választ.    

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: befogadja a javaslatot.  

 

Dicső Zoltán képviselő: nem javasolja megszüntetni a Kft-t. Amennyiben van realitása, hogy 

komolyabb pályázaton induljanak, akkor szükség van  a Kft.-re.  

 

dr. Dietz Ferenc polgármester:  arra nem tud válaszolni, hogy mekkora az esélye egy pályázati 

kiírásnak.  

 

Tolonics Gyula képviselő: nagy reményekkel készült és került elfogadásra a sportkoncepció. 

Bízik annak további sikerében.  Reméli az új kormány is támogatja a sportcélú pályázatokat.  

  

Magyar Judit képviselő: módosító javaslatként szavazást kér a Kft. megszűntetéséről. 

Amennyiben nem fogadja el a testület a megszűntetést, akkor a határozati javaslat pontonkénti 

szavazását kéri.  Úgy véli, erre az ügyvezetői  posztra is pályázatot kellett volna kiírni.  

 

Radványi G. Levente képviselő: nem látja a megoldást, azért kéri visszahozni a következő 

ülésre az előterjesztést.   

 

dr. Molnár Ildikó jegyző:   kérdezi Képviselő Asszonytól, hogy  kit javasol végelszámolónak, 

ha megszűntetik a Kft.-t? Általában az  ügyvezető végzi a végelszámolást. Jelen pillanatban ex-
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lex állapot alakult ki. Már nincs és még nincs ügyvezető, pedig szükséges, mert egyébként nincs 

olyan személy, aki ellátná a végelszámolói feladatot.  

 

Magyar Judit képviselő: ebben az esetben visszavonja a módosító javaslatát. Az előző 

cégvezetőnek olyan szerződése volt, amely szerint  bármikor lemondhatott? 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző:  jogilag megteheti, hogy lemond az ügyvezetésről. A Gazdasági 

Társaság előírásának  megfelelően éltek a 30 napos ügyvezetői státusz meghosszabbításának  

lehetőségével, hogy a beszámolót le tudja adni.  Erre a feladatra ebben a helyzetben nem lehet 

felkérni mást, mert csak  a cégvezetés  tudja azt elkészíteni.   

 

Kun Csaba alpolgármester: néhány gondolat arról, hogy miért célszerű fenntartani a jogi 

formát:   

-  az ÁFA visszaigénylés lehetősége, 

-  a pályázati lehetőségek kihasználása, 

-  a megszűntetés és az esetleges újraalakítás költsége plusz kiadást jelentene az Önkormányzat 

számára 

-  a sportkoncepcióban is azt célozták meg, hogy ebben a formában  célszerű fejleszteni a 

sportcélú  ingatlanokat. 

 

dr. Kirchhof Attila aljegyző: a határozati javaslat  2. pontját a következők szerint javasolja 

módosítani.  

…” a  152/2009.(IV.9.) Kt. sz. határozatának  4. pontjában meghatározott, a Kft. részére 4 M Ft –

ot úgy biztosítja, hogy ebből 1 M Ft-tal növeli a társaság jegyzett tőkéjét (így a jegyzett  tőke 

értéke 4 M Ft lesz), és ezzel egyidejűleg 3 M Ft-ot eredménytartalékba helyez”. 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: egyéb módosító indítvány nem érkezett, Magyar Judit  

képviselő asszony pedig visszavonta a pontonkénti szavazásra vonatkozó javaslatát, így a 

határozati javaslatot a  2. és a 10. pontra  vonatkozó kiegészítéssel együtt bocsátja szavazásra.  

 

2. pont:  152/2009.(IV.9.) Kt. sz. határozatának  4. pontjában meghatározott, a Kft. 

részére 4 M Ft –ot úgy biztosítja, hogy ebből 1 M Ft-tal növeli a társaság jegyzett 

tőkéjét (így a jegyzett  tőke értéke 4 M Ft lesz), és ezzel egyidejűleg 3 M Ft-ot 

eredménytartalékba helyez; 

10. pont:    felkéri a Polgármestert, hogy a 2009. júniusi Képviselő-testületi ülésre hozzon 

be előterjesztést  a Sportcélú Kft.-vel kapcsolatban.    

 

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 1059   Száma: 09.05.18/1/0/A/KT 

Ideje: 2009 május 18 18:12  

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 12 100.00 66.67 

Nem 0 0.00 0.00 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

Szavazott 12 100.00 66.67 

Nem szavazott 0   0.00 
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Távol 6   33.33 

Összesen 18   100.00 

Megjegyzés: 

 

Dicső Zoltán Igen - 

dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - 

Hajdu Gábor Igen - 

Horváth Győző SzEB elnök Igen - 

Kun Csaba alpolgármester Igen - 

Magyar Judit PEB elnök Igen - 

dr. Pázmány Annamária Igen - 

Radványi G. Levente Igen - 

Szalay Fruzsina Igen - 

Szegő András Igen - 

Tolonics Gyula KVEUB elnök Igen - 

Zakar Ágnes KOKB elnök Igen - 

Benkovits György Távol - 

dr. Dragon Pál JIÜB elnök Távol - 

Fülöp Zsolt Távol - 

Hidegkuti Gergely VKMB elnök Távol - 

Kiss Károly Távol - 

Trenka István Távol - 

 

     

1059   Száma: 2009.05.18/1/0/A/KT 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a következő határozatot hozza:    

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

201/2009. (V. 18.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendrei Sportcélú Kft-vel 

kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza:   

 

1. elfogadja a cég 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóját a határozat melléklete 

szerinti tartalommal, felkéri az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére; 

2. a  152/2009.(IV.9.) Kt. sz. határozatának  4. pontjában meghatározott, a Kft. részére 4 

M Ft –ot úgy biztosítja, hogy ebből 1 M Ft-tal növeli a társaság jegyzett tőkéjét (így a 

jegyzett  tőke értéke 4 M Ft lesz), és ezzel egyidejűleg 3 M Ft-ot eredménytartalékba 

helyez; 

3. a cég új ügyvezetőjévé 2009. május 19-i hatállyal Boros Ivánt (szül: Budapest, 1960. 

08. 13,  anyja neve: Apáthy Mária, lakik:  2000. Szentendre, Szentlászlói út 177.) 

választja egy éves maximált időtartamra, 30 napos felmondással; az ügyvezető havi 

alapbére 71.500 Ft; 

4. a szentendrei 8503, 8504, 8505 helyrajzi számú (Izbégi sportpálya) és a szentendrei 

475/6 helyrajzi számú (Kőzúzó utcai sportpálya) ingatlanokat a cég használatába és 

vagyonkezelésébe adja határozatlan időtartamra, felkéri a Polgármestert, hogy az 

ingatlan használati, vagyonkezelési szerződést a Jogi Igazgatási és Ügyrendi Bizottság 

és a Pénzügyi, Költségvetési- Vagyongazdálkodási és EU Bizottság által jóváhagyott 

tartalommal aláírja;  
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5. felkéri az ügyvezetőt, hogy a cég üzleti tervét terjessze a Képviselő-testület elé, az 

üzleti tervnek elsősorban a 4. pont szerinti ingatlanok üzemeltetésére kell 

vonatkoznia; 

6. felkéri az ügyvezetőt, hogy tájékoztassa az APEH Illetékkiszabási Főosztályát az 

apportálási folyamat visszafordításáról annak érdekében, hogy az illetékfizetés 

elkerülhető legyen és tájékoztassa a Képviselő-testületet az APEH válaszáról;  

7. elfogadja a cég változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 

melléklete szerinti tartalommal; 

8. felkéri az ügyvezetőt, hogy az alapító okirat módosításának átvezetését 

kezdeményezze a cégbíróságnál;  

9. felkéri az ügyvezetőt, a folyamatban lévő ügyek továbbvitelére, különös tekintettel a 

törzstőke leszállításra, az apportálással kapcsolatos illeték, illetékelőleg esetleges 

megfizetésére, szükség szerinti visszaigénylésére, továbbá a Kovács László u. 18/b. 

szám alatti ingatlanra kötött irodabérleti szerződés felmondására, a könyvelési 

feladatokra vonatkozó szerződés felülvizsgálatára, valamint a cég iratanyagának a 

lemondott ügyvezetőtől történő átvételére; 

10. felkéri a Polgármestert, hogy a 2009. júniusi Képviselő-testületi ülésre hozzon be 

előterjesztést  a Sportcélú Kft.-vel kapcsolatban.    

 

 

 

Felelős:  

1., 5., 6., 8., 9. pont: Ügyvezető 

2., 3., 4., 7. ,10.pont: Polgármester   

 

Határidő:  

1., 2., 3., 7., 9. pont: azonnal 

4., 5., 6.,  10. pont: a Képviselő-testület 2009. júniusi ülése 

8. pont:   2009. június 17. 

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 201/2009. (V. 18.) Kt. sz. határozat 

melléklete 

 

 

Alapító Okirat 
 

 

Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek 

megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával , 

annak 18. pont szerinti kiegészítésével1 a következők szerint állapítja meg az alábbi 

egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság 

a) alapító okiratát, 

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 

 

 

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 

 

                                                 
1 Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 382/2008. (IX.16.) Kt. sz. határozata. 
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1.1. A társaság cégneve: Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

A társaság rövidített cégneve: Szentendrei Sportcélú Kft. 

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: - 

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: - 

1.3. A társaság székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

A társaság székhelye 

a) egyben a központi ügyintézés helye is. 

b) nem azonos a központi ügyintézés helyével:  

1.4. A társaság telephelye(i): 
2 
34 
56 

 

1.5. A társaság fíóktelepe(i): - 

1.6. A cég e-mail elérhetősége: …7 

 

2. A társaság alapítója 

 

Név: - 

Anyja neve: - 

Lakcím: - 

Cégnév (név): Szentendre Város Önkormányzata 

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): PIR törzsszám: 395368 

Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

Képviseletre jogosult neve: dr. Dietz Ferenc polgármester 

Anyja neve: Dubniczki Éva 

Lakcím: 2000 Szentendre, Dumtsa J. u. 1. 

 

3. A társaság tevékenységi köre(i) legalább a nemzetgazdasági ág megjelölésével 

 

3.1. Főtevékenység:  

 

68.20 08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):  

 

55.10 08  Szállodai szolgáltatás 

 55.20 08  Üdülési, egyéb átmeneti 

szálláshely-szolgáltatás 

 55.30 08  Kempingszolgáltatás 

 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 

                                                 
2 Törölte Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 201/2009. (V.18.) Kt. sz. határozata. 

Hatályos 2009. május 18-tól. 
3 Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 382/2008. (IX.16.) Kt. sz. határozata. 
4 Törölte Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 152/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata. 
5 Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 382/2008. (IX.16.) Kt. sz. határozata. 
6 Törölte Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 152/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata. 
7 Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 201/2009. (V.18.) Kt. sz. határozata. 

Hatályos 2009. május 18-tól. 
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 68.31 08  Ingatlanügynöki tevékenység 

 68.32 08   Ingatlankezelés 

 85.51 08  Sport, szabadidős képzés 

 85.52 08  Kulturális képzés 

 85.59 08  M.n.s. egyéb oktatás 

 85.60 08  Oktatást kiegészítő tevékenység 

 93.11 08  Sportlétesítmény működtetése 

 93.12 08  Sportegyesületi tevékenység 

 93.13 08  Testedzési szolgáltatás 

 93.19 08  Egyéb sporttevékenység 

 93.29 08  M.n.s. egyéb szórakoztatás, 

szabadidős tevékenység 

 

3.3. A társaság ügyvezetése Boros Iván8 ügyvezető 

a) jogosult 

b) nem jogosult 

a tevékenységi kör(ök) statisztikai nómenklatúra szerinti meghatározására, módosítására. 

 

 

4. A társaság működésének időtartama 

 

A társaság időtartama: a) határozatlan 

b) határozott, ....................................................................................-ig 

 

 

5. A társaság törzstőkéje 

 

5.1. A társaság törzstőkéje 4.000.000Ft,9,10,11 

amely 

a) 4.000.000 Ft készpénzből áll,12 

amely a törzstőke 100 százaléka13,14 

b) 0 Ft15,16 nem pénzbeli hozzájárulásból áll, 

amely a törzstőke 0 százaléka17,18 

5.2. A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig 

a) a pénzbeli hozzájárulás 100 %-át 

b) a pénzbeli hozzájárulásból 100 000 Ft-ot 

be kell fizetni a társaság számlavezető bankjába/pénztárába, illetve a nem pénzbeli 

hozzájárulást a társaság rendelkezésére kell bocsátani. 

5.3. Amennyiben az alapító a törzstőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizette 

be, köteles a fennmaradó készpénz összeget ....................................-ig, legkésőbb azonban a 

cégbejegyzéstől számított egy éven belül befizetni. 

                                                 
8 Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2009. (V.18.) Kt. sz. határozata. 

Hatályos 2009. május 18-tól. 
9 Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 382/2008. (IX.16.) Kt. sz. határozata. 
10 Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 152/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata. 
11 Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2009. (V.18.) Kt. sz. határozata. 

Hatályos 2009. május 18-tól. 
12 Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2009. (V.18.) Kt. sz. határozata. 

Hatályos 2009. május 18-tól. 
13 Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 382/2008. (IX.16.) Kt. sz. határozata. 
14 Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 152/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata. 
15 Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 382/2008. (IX.16.) Kt. sz. határozata. 
16 Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 152/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata. 
17 Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 382/2008. (IX.16.) Kt. sz. határozata. 
18 Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 152/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata. 
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5.4. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni. 

 

6. A tag törzsbetétje 

 

Név (Cégnév): Szentendre Város Önkormányzata 

A törzsbetét összege: 4.000.0001920, 21 Ft 

A törzsbetét összetétele: 

a) Készpénz 4.000.000 Ft22 

b) Nem pénzbeli hozzájárulás:  

megnevezése:23,24 

értéke: 0 Ft2526 

 

7. Üzletrész 

 

A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot 

az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet. 

 

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása 

 

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. 

8.2. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi 

közös vagyon megosztása esetén osztható fel. 

8.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új 

taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot 

társasági szerződésre módosítani. 

 

 

9. A nyereség felosztása 

 

A tagot a társaságnak a Gt. 131. § (1) bekezdése szerint felosztható és felosztani rendelt, a 

számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad 

eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalék illeti meg. 

 

 

10. Az alapítói határozat 

 

10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az 

ügyvezető(ke)t írásban értesíti. 

10.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a 

taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 

 

 

11. Az ügyvezető 

 

11.1. A társaság ügyvezetője: 

                                                 
19 Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 382/2008. (IX.16.) Kt. sz. határozata. 
20 Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 152/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata. 
21 Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2009. (V.18.) Kt. sz. határozata. 

Hatályos 2009. május 18-tól. 
22 Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2009. (V.18.) Kt. sz. határozata. 

Hatályos 2009. május 18-tól. 
23 Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 382/2008. (IX.16.) Kt. sz. határozata. 
24 Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 152/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata. 
25 Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 382/2008. (IX.16.) Kt. sz. határozata. 
26 Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 152/2009. (IV. 9.) Kt. sz. határozata. 
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Név: Boros Iván 

Anyja neve: Apáthy Mária 

Lakcím: 2000 Szentendre, Szentlászlói út 177.  

A megbízatás 

a) határozott időre 

b) határozatlan időre 

szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2009. május 19. 

A megbízatás lejárta: 2010. május 18.27 

11.2. Az ügyvezető(k) fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles(ek). 

 

 

12. Cégvezető 

 

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére 

a) sor kerülhet. 

b) nem kerülhet sor. 

12.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k): 

Név: - 

Anyja neve: - 

Lakcím: - 

Kinevezés kezdő időpontja: - 

 

13. Cégjegyzés 

 

13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak: 

Név: Boros Iván28 ügyvezető 

Név: - 

13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők: 

a) Név: - 

és 

Név: - 

együttesen jogosultak cégjegyzésre. 

b) Név: - 

és 

Név: - 

együttesen jogosultak cégjegyzésre. 

 

 

14. Felügyelő Bizottság 

 

14.1. A társaságnál Felügyelő Bizottság választására 

a) sor kerül. 

b) nem kerül sor. 

14.2. A Felügyelő Bizottság elnöke: 

Név: Kovács Béla 

Anyja neve: Kovács Irén  

Lakcím: 2000 Szentendre, Kadarka u. 53 

A megbízatás 

                                                 
27 Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 201/2009. (V.18.) Kt. sz. határozata. 

Hatályos 2009. május 18-tól. 
28 Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 201/2009. (V.18.) Kt. sz. határozata. 

Hatályos 2009. május 18-tól. 
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a) határozott időre, 

b) határozatlan időre 

szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2008. szeptember 10. 

A megbízatás lejárta: - 

14.3. A Felügyelő Bizottság tagjai: 

Név: Krasznai János 

Anyja neve: Horváth Zsuzsa 

Lakcím: 2016 Leányfalu, Sasülés u. 37. 

A megbízatás 

a) határozott időre, 

b) határozatlan időre 

szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2008. szeptember 10. 

A megbízatás lejárta: - 

Név: Eöry Botond 

Anyja neve: Magyar Éva 

Lakcím: 2000 Szentendre, Vessző u. 8. 

A megbízatás 

a) határozott időre, 

b) határozatlan időre 

szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2008. szeptember 10. 

A megbízatás lejárta: - 

 

 

15. Könyvvizsgáló 

 

A társaság könyvvizsgálója: 

Név:  

Anyja neve:  

Lakcím:  

Kamarai nyilvántartási száma:  

Cégnév: PBJ Partners Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság  

Cégjegyzékszám: Cg.13-09-114933 

Székhely: 2097 Pilisborosjenő, Ezüsthegyi út 99.  

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:  

Veréb Anna Mária 

Kamarai nyilvántartási száma: 001402 

Anyja neve: Fülöp Anna 

Lakcím: 2097 Pilisborosjenő, Bánya utca 5.  

Helyettes könyvvizsgáló neve: .................................................................................... 

Anyja neve: ............................................................................................................... 

Lakcím: .................................................................................................................... 

A megbízatás kezdő időpontja: 2008. szeptember 10. 

A megbízatás lejárta: 2011. május 31. 

 

 

16. A társaság megszűnése 

 

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó 

vagyon az alapítót illeti meg. 
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17. Egyéb rendelkezések 

 

17.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen 

közzé, a társaság e kötelezettségének 

a) a Cégközlönyben 

b) a társaság honlapján 

tesz eleget. 

 

A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak az 

ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 

IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

 
2918. Jogszabályi mintán kívüli rendelkezések 

 

18.1.  

1. A társaságba apportált ingatlanok eladásáról, vagy bármilyen megterheléséről, vagy 

2.  

a) 1 éves időtartamot meghaladó határozott időre szóló, vagy 

b) 3 hónaposnál hosszabb felmondási idejű határozatlan időtartamra szóló, vagy 

c) Nettó 20 millió forint értéket meghaladó értékű  

szerződések megkötéséről, módosításáról, megszűntetéséről 

kizárólag az alapító - képviseletében Szentendre Város Önkormányzat Pénzügyi, Költségvetési, 

Vagyongazdálkodási és EU Bizottsága, valamint Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága - dönt. 
 

18.2  

A 18.1.2.c) pont alkalmazásánál a becsült érték kiszámítása során  

1. mindazon szerződések értékét egybe kell számítani, amelyek megkötésére 

a) tizenkét hónap alatt kerül sor és 

b) rendeltetésük azonos vagy hasonló, illetőleg egymással közvetlenül összefügg.     

2. Az építési beruházás becsült értéke megállapításakor a több év alatt megvalósuló építési 

beruházás esetében a teljes beruházásért járó ellenszolgáltatást kell számítani. Ha az építési 

beruházás több részből áll, illetőleg több szerződés alapján kerül teljesítésre, mindegyik rész 

becsült értékét egybe kell számítani.30  

 

Kelt: Szentendre, 2009. május 18. 

 

 

Az alapító aláírása: 

 

 

dr. Dietz Ferenc dr. Molnár Ildikó 

polgármester jegyző 

Szentendre Város Önkormányzata 

 

 

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta: 

 

 

Szentendre, 2009. május 18. 

                                                 
29 Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 382/2008. (IX.16.) Kt. sz. határozata. 
30 Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 74/2009. (III.12.) Kt. sz. határozata.  
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dr. Túri Edit ügyvéd (1137 Budapest, Ditrói Mór u. 3. II/7. 

 

 

dr. Dietz Ferenc polgármester: köszöni a megjelenést, a Képviselő-testület ülését 16.55 órakor 

bezárja.  

 

 

K.m.f. 

 

 

dr. Dietz Ferenc                                                                                     dr. Molnár Ildikó 

polgármester                                                                                                   jegyző 


