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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 198/2021. (XII. 16.) számú határozatával döntött 
arról, hogy a „Varázsvölgy Pásztón” c. projekt működtetését biztosító szervezetet hoz létre. 
 
A testület döntésének előzménye, hogy a TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018 azonosítószámú 
„Varázsvölgy Pásztón” c. projekt pályázati dokumentációja és annak elválaszthatatlan részét képző 
Megvalósíthatósági tanulmánya, - mely a 2018.01.01-én hatályba lépett Támogatói okirat alapján 
képezi-, tartalmazza azt a kitételt, hogy a projekt befejeztével, a létrehozott turisztikai létesítményt 
önálló szervezeti egységnek kell működtetni az év 365 napján. Az üzemszerű működéshez és 
jövedelemtermelő tevékenységhez javasolt egy 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit 
kft. létrehozása. 
Az új szervezet feladata a turisztikai attrakció csomag kidolgozása és annak bevezetését szolgáló 
marketing stratégia (weboldal és közösségi média platformok működtetése, direkt marketing) 
megvalósítása.  
A „Varázsvölgy 2.” TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017 azonosítószámú „Zsigmond király városa” c. 
projekt eredményeinek működtetése szintén az újonnan létrejövő szervezet feladatai közé tartozik 
majd.  
A szervezet turisztikai egysége mellé rendelhető egy projekt menedzsment szervezet. 
 
A gazdasági tárasaság elnevezésére vonatkozó javaslat: Pásztó Fejlesztési Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság. 
 
A társaság létesítéséhez és cégbírósági bejegyzéséhez szükséges a létrehozandó szervezet alapító 
okiratának Képviselő-testület általi elfogadása. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat és az annak mellékletét képező alapító 
okirat elfogadására. 
 
 
Határozati javaslat I.: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pásztó Fejlesztési Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról szóló előterjesztést és a 198/2021. (XII. 16.) számú 
határozatával összhangban a következő határozatot hozza: 

 
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete mint Alapító elfogadja a Pásztó Fejlesztési 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság elnevezésű gazdasági társaságának a határozat 
mellékletét képező alapító okiratát. 

 
2. Az Alapító a társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetőnek Nagy-Pataki 

Zsófiát bízza meg.  Az ügyvezető tevékenységét munkaviszonyban látja el. 
 

3. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szervezet 
létrehozásához szükséges valamennyi további intézkedés megtételére. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
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Határozati javaslat II: 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Pásztó Fejlesztési Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság Alapítója meghatalmazza Dr. Ambrus Réka ügyvédet –1055 
Budapest, Honvéd utca 16. 4. em. 9.; KASZ: 36056459 – az Alapító Okirat elkészítésére, 
ellenjegyzésére, cégbejegyzésre történő benyújtására és a cégbírósági képviseletre. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Farkas Attila, polgármester, Nagy-Pataki Zsófia ügyvezető 

    
Pásztó, 2022. 01. 18. 
 
  
 Farkas Attila 
 polgármester 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
     Dr. Sándor Balázs 

jegyző 



____________________________________________________________________________________________________________ 
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_________________________________ 
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Dr. Ambrus Réka ügyvéd 
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KASZ: 36056459 
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Pásztó Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
 

Alapító Okirata 
 

Az Alapító a „Polgári Törvénykönyvről” szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek 
megfelelően a Pásztó Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
 

 
1. A társaság cégneve, székhelye, elektronikus elérhetősége 

 
1.1. A társaság cégneve: Pásztó Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
 A társaság rövidített cégneve: Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. 
 
1.2. A társaság székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. 
 A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is. 
 
1.3. A társaság e-mail elérhetősége, elektronikus kézbesítési címe: paszto.fejlesztes@gmail.com 
 

2. A társaság alapítója 
 
Név: Pásztó Városi Önkormányzat 
Székhely: 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. 
Adószám: 15735313-2-12 
Képviseli: Farkas Attila polgármester 
Anyja neve: Erdélyi Mária 
Lakcíme: 3060 Pásztó, Nagymező utca 16. 2. em. 3. 
 

3. A társaság tevékenységi köre(i) 
 

3.1. Főtevékenység: 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
 
3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):  

 
7320’08 Piac, közvélemény-kutatás 
7220’08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
7021’08 PR, kommunikáció  
7490’08 M.n.s egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
7219’08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, feljesztés 
7311’08 Reklámügynökségi tevékenység 
8560’08 Oktatást kiegészítő tanácsadás 
8559’08 M.n.s. egyéb oktatás 
8230’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
8110’08 Építményüzemeltetés 
8130’08 Zöldterület-kezelés 
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_________________________________ 
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3.3. A társaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi kör(ök) módosítására. 
 
3.4. A társaság a tevékenységi körében megjelölt tevékenységek közül azokat, amelyek külön 

engedélyhez, bejelentéshez kötöttek, csak az erre vonatkozó külön engedély birtokában, illetve 
a bejelentés megtörténtét követően kezdi meg és gyakorolja. 

 
3.5. Képesítéshez kötött tevékenységet a társaság csak abban az esetben végez, ha a társaságnak 

jogszabályban meghatározott képesítési feltételekkel rendelkező alkalmazottja, vagy vele 
tartós megbízási jogviszonyban álló megbízottja rendelkezésre áll. 
 

4. A társaság működésének időtartama 
 

4.1. A társaság időtartama határozatlan. 
 
4.2. A társaság üzleti éve a naptári évvel azonos. 
 
4.3. A társaság a létesítő okirat ellenjegyzésének napjától előtársaságként működik. Az előtársasági 

jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a gazdasági társaság iratain és a megkötött 
jogügyletek során a társaság elnevezéséhez fűzött „előtársaság” toldattal kell jelezni. A 
társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a cégbejegyzési kérelem benyújtását 
követően folytat, a cégbejegyzésig pedig hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem 
végezhet. 

 
5. A társaság törzstőkéje 

 
5.1. A társaság törzstőkéje 3.000.000. -Ft, azaz hárommillió forint, amely 3.000.000. -Ft, azaz 

hárommillió forint készpénzből áll. 
 
5.2. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni. 
 
5.3. Az Alapító jogosult a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget előírni. A 

pótbefizetési kötelezettség előírására naptári évente kettő alkalommal kerülhet sor, és nem 
haladhatja meg naptári évente a Negyvenmillió forintot. 

 
5.4. Az Alapítót a fentieken túl egyéb vagyoni értékű szolgáltatás nem terheli. 

 
6. A tag törzsbetétje 

 
Név: Pásztó Városi Önkormányzat 
A törzsbetét összege: 3.000.000, -Ft 

 A törzsbetét összetétele: 3.000.000, -Ft készpénz 
 Szolgáltatandó összeg: 3.000.000, -Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-a 

Szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára 
A tag a törzsbetétet 2022. február 28. napjáig teljes egészében köteles a társaság rendelkezésére 
bocsátani. 
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7. Üzletrész 
 

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

8. Az egyszemélyes társaság működése 
 

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. 
 
8.2. Az üzletrész csak átruházás és a megszűnt tag jogutódlása esetén osztható fel. 
 
8.3. 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 társaság gazdálkodása 

 
9.1. A társaság, mint nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak 

kiegészítő jelleggel folytathat, a társaság tevékenységéből származó nyereség a társaság 
vagyonát gyarapítja. A társaság fennállása alatt a tag a törzsbetéteit a társaságtól nem 
követelheti vissza. A társaság tevékenységéből származó nyereség a tag(ok) között nem 
osztható fel. 
 

9.2. A társaság az éves gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel azt a 3.1. és 3.2. 
pontban rögzített tevékenységére fordítja. 

 
9.3. A társaság az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli 

szerződés alapján részesülhet feladatfinanszírozást szolgáló, avagy más támogatásban, 
melyben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. 

 
9.4. A társaság kettős könyvvitelt vezet, a könyvvezetés magyar nyelven, forintban történik.  
 
9.5. A társaság az éves beszámolóját a tárgyévet követő év május 31-ig készíti el, melyet az Alapító 

hagy jóvá, s azt követően annak letétbe helyezéséről, illetve közzétételéről gondoskodik. 
 
9.6. A társaság beszámolója tartalmazza: 
 

- a mérleget, 
- az eredménykimutatást (eredménylevezetést)+kiegészítő melléklet. 

 
9.7. A társaság beszámolójára a számvitelről szóló törvény, valamint az annak végrehajtási 

jogszabályai előírásait kell alkalmazni. 
 
9.8. A beszámolót és a mellékletet a Felügyelőbizottság véleményezi. 
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9.9. Az Alapító bármikor jogosult a társaság könyveit és iratait megtekinteni, azokat megvizsgálni. 
Az Alapító betekintési jogát saját költségén megbízottak vagy szakértők útján is gyakorolhatja.  

 
10. Az alapítói határozat 

 
10.1. A legfőbb szerv hatáskörét az alapító tag gyakorolja. 
 
10.2. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító határozattal dönt, és erről az 

ügyvezetőt írásban értesíti. A döntés az ügyvezetővel való közléssel válik hatályossá.  
 
10.3. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a Ptk. a 

taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, továbbá minden döntés olyan hitel, kölcsön 
felvételének, vagy a vagyon olyan mértékű megterhelésének, elidegenítésének, illetőleg 
bármely szerződés megkötésének jóváhagyásáról, amely értéke meghaladja a 15.000.000, -Ft-
ot, azaz Tizenötmillió forintot.  

 
10.4. Az Alapító a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról rendelkező 
mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott eljárási rendben és formában 
hozza meg döntéseit. 

 
10.5. Az Alapító Önkormányzat Képviselőtestülete üléséről az Mötv. 52. § (1) bekezdése szerinti 

tartalmú jegyzőkönyv készül. Az ügyvezető az Alapító által hozott határozatokról folyamatos 
nyilvántartást vezet (Határozatok Könyve). 

 
10.6. A tag(ok) által meghozott határozatokat meghozataluk után késedelem nélkül be kell vezetni 

a határozatok könyvébe. 
 
10.7. A társaság ügyvezetője legalább félévente írásban köteles beszámolni a végzett munkájáról 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselőtestületének, mint a társaság Alapítójának. 
 

11. Az ügyvezetés és képviselet 
 

11.1.  A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője: 
 

 Név: Nagy-Pataki Zsófia 
Lakcím: 3060 Pásztó, Bartók Béla utca 13. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2022. január 20. 
Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól. 
Az ügyvezető tevékenységét munkaviszonyban látja el. 
 

11.2. Az ügyvezető fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles. 
 
11.3. Az ügyvezető fölött a munkáltatói jogkört az Alapító gyakorolja. 
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11.4. A társaság ügyeinek intézését, képviseletét harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más 
hatóságok előtt az ügyvezető látja el. 

 
11.5. Az ügyvezető önállóan jogosult a társaság képviseletére, cégjegyzésére, szerződések 

megkötésére, összhangban a Ptk. 3: 188. § (2) bekezdésében és az alapítói határozatokban 
foglaltakkal. 

 
11.6. Az ügyvezetővel szemben a Ptk. 3:22. § és 3:115. §-aiban, illetve a cégnyilvánosságról, a 

bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 9/B. §, 9/C. §, 9/D. 
§ (1)-(2) bekezdésében rögzített kizáró körülmények nem állhatnak fenn. 

 
11.7.  A társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető önállóan gyakorolja. 
 
11.8.  Az ügyvezető a társaságtól az Alapító által meghatározott díjazásban részesül, – s 

költségtérítésben részesülhet – melyet évente a számviteli beszámoló jóváhagyásakor az 
Alapító felülvizsgál. 

 
11.9. Az ügyvezető feladatai különösen: 

  
- A társaság szakmai irányítása 
- A társaság képviselete 
- A társaság gazdálkodásának, számvitelének irányítása 
- Az Alapító döntéseinek nyilvántartása, végrehajtásának szervezése és ellenőrzése 
- A társaság költségvetésének tervezése, mérlegtervezet előkészítése és az Alapító elé való 

terjesztése 
- A Felügyelőbizottság információkkal történő ellátása 
- A társaság szabályzatainak elkészítése, folyamatos aktualizálása 
- A társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés biztosítása 
- A tagjegyzék, a Határozatok Könyve vezetése   

 
11.10. Az ügyvezető a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában 

elvárható gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A 
jogszabályok, az Alapító által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek felróható 
megszegésével a társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel a 
társasággal szemben. 

 
11.11. Az ügyvezető felelősségét és működésének - jelen szerződésben nem szabályozott - feltételeit 

a Ptk. határozza meg. 
 

12. Cégjegyzés 
 

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy 
nyomtatott cégnév alá, vagy fölé az ügyvezető önállóan írja a névaláírását, a hiteles cégaláírási 
nyilatkozatának megfelelően. 
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Pásztó, 2022. január 20. 
 
_________________________________ 
Pásztó Városi Önkormányzat 
képviseli: Farkas Attila polgármester 
Alapító 

 

 
 
 
 
 
Készítettem és ellenjegyzem, Pásztón, 2022. január 20. 
napján: 
 
Dr. Ambrus Réka ügyvéd 
1055 Budapest, Honvéd utca 16. 4. em. 9. 
KASZ: 36056459 
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13. Felügyelőbizottság 
 
13.1. Társaságnál az Alapító 3 (három) tagú Felügyelőbizottságot hoz létre. 
 
13.2. A Felügyelőbizottság tagjai:  

  
13.2.1. Neve: Szabó Ádám 

Anyja születési neve: Ruza Éva 
Lakcíme: 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca 9. 2. em. 6. 
Jogviszony kezdete: 2022. január 20. 
Jogviszony vége: 2027. január 20. 

 
13.2.2. Neve: Molnár Sándor 

Anyja születési neve: Kodák Mária 
Lakcíme: 3065 Pásztó, Alkotmány út 28. 
Jogviszony kezdete: 2022. január 20. 
Jogviszony vége: 2027. január 20. 

 
13.2.3. Neve: Benus László 

Anyja születési neve: Konczki Anna 
Lakcíme: 3060 Pásztó, Kishegy utca 23. 
Jogviszony kezdete: 2022. január 20. 
Jogviszony vége: 2027. január 20. 

 
13.3. A Felügyelőbizottság tagjait az Alapító nevezi ki, illetve hívja vissza. A Felügyelőbizottság 

tagjainak díjazásáról az Alapító dönt. A Felügyelőbizottság tagjai az Alapító külön döntéséig 
díjazás nélkül látják el tevékenységüket. 

 
13.4. A Felügyelőbizottság elnökét a tagjai közül maguk választják. 
 
13.5. A Felügyelőbizottsági taggal szemben a Ptk. 3:22. § és 3:115. §-aiban, illetve a 

cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 
(Ctv.) 9/B. §, 9/C. §, 9/D. § (1)-(2) bekezdésében rögzített kizáró körülmények nem állhatnak 
fenn. 

 
13.6. A Felügyelőbizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját 

nevében vagy javára a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket. 
 
13.7. A Felügyelőbizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa ügyvezetővé nem 

választható meg. 
  
13.8. A Felügyelőbizottság mindazon ügyekben véleményt nyilvánít, melyet a Ptk. 3:188. § (2) 

bekezdése s jelen Alapító Okirat 10.3. pontja az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal. 
  



____________________________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Pásztó, 2022. január 20. 
 
_________________________________ 
Pásztó Városi Önkormányzat 
képviseli: Farkas Attila polgármester 
Alapító 

 

 
 
 
 
 
Készítettem és ellenjegyzem, Pásztón, 2022. január 20. 
napján: 
 
Dr. Ambrus Réka ügyvéd 
1055 Budapest, Honvéd utca 16. 4. em. 9. 
KASZ: 36056459 
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13.8.1. Véleményezési jog gyakorlásához szükséges írásbeli döntés-tervezeteket az ügyvezető 
köteles az Alapító ülése előtt legalább 8 nappal a Felügyelőbizottság elnöke részére 
átadni, aki a Felügyelőbizottság ülésének összehívásáról gondoskodik. Halaszthatatlan 
döntés esetén a vélemény beszerzése rövid úton (így különösen: távbeszélő, fax, e-
mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító Felügyelőbizottság 5 napon 
belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó Alapító rendelkezésére bocsátani. 

 
13.8.2. A Felügyelőbizottság kialakított véleményét az Alapító felé az Felügyelőbizottság 

elnöke ismerteti, aki az Alapító napirendi pontot tárgyaló ülésén meghívottként 
tanácskozási joggal vesz részt. A Felügyelőbizottság írásos véleménye nyilvános. 

 
13.9. A Felügyelőbizottság elnöke irányítja a Felügyelőbizottság tevékenységét. A 

Felügyelőbizottság jogosult, illetőleg köteles az ügyvezetést ellenőrizni, s vizsgálni a társaság 
pénzügyi, gazdasági tevékenységét, véleményezni a költségvetés, illetve a mérleg tervezetét.  

 
13.10. A Felügyelőbizottság szükség szerint, de legalább évente két ülést tart. Az üléseket az elnök 

hívja össze írásban, a napirend megjelölésével legalább 5 nappal az ülés időpontja előtt.  
 
13.11.  A Felügyelőbizottság rendkívüli ülésének összehívását – az ok és cél megjelölésével – bármely 

tag kezdeményezheti, ennek a kezdeményezésnek az elnök 8 napon belüli intézkedéssel, az 
ülés 30 napon belüli összehívásával köteles eleget tenni. Ha az elnök a kérelmének nem tesz 
eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 

 
13.12.  A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság ülése nyilvános, amely 

jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. 
 
13.13.  A Felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha valamennyi tagja, azaz 3 fő jelen van. A 

Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A 
Felügyelőbizottság tagját e minőségében az Alapító nem utasíthatja. 

 
13.14. A Felügyelőbizottság döntéseit nyílt szavazással hozza meg. A döntés meghozatalához legalább 

2 fő „igen” szavazat szükséges.  
 
13.15. A Felügyelőbizottság elnöke gondoskodik a döntésnek az érintettekkel 8 napon belül való 

írásbeli – igazolt módon történő – közléséről.  
 
13.16. A Felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmilag meg kell 

felelnie a Ptk. 3:193. §-ában előírtaknak azzal, hogy a jegyzőkönyvet a Felügyelőbizottság 
elnöke és az ülésen jelen lévő valamennyi tagja aláírja. 

 
13.17.  A Felügyelőbizottság döntéseiről a Felügyelőbizottság elnöke nyilvántartást vezet. Ezen 

nyilvántartást a Felügyelőbizottság elnöke kezeli. A nyilvántartásban fel kell tüntetni a 
döntések tárgyát, tartalmát, időpontját, hatályát, a döntést támogatók és ellenzők, továbbá 
tartózkodók számarányát, valamint a határozat végrehajtási határidejét és a végrehajtásért 
felelős személyt. 



____________________________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Pásztó, 2022. január 20. 
 
_________________________________ 
Pásztó Városi Önkormányzat 
képviseli: Farkas Attila polgármester 
Alapító 

 

 
 
 
 
 
Készítettem és ellenjegyzem, Pásztón, 2022. január 20. 
napján: 
 
Dr. Ambrus Réka ügyvéd 
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13.18. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki ülését összehívja, az 

ügyvezető a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében 
köteles értesíteni az Alapítót, kérve az Önkormányzat Képviselőtestületének összehívását. 

 
13.19. A Felügyelőbizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését, a társaság működését és 

gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőtől jelentést, a szervezet munkavállalóitól 
pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság fizetési számláját, pénztárát, 
értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel 
megvizsgáltathatja.  Ha a Felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván 
igénybe venni, a Felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezető köteles teljesíteni. 

 
13.20. A Felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően az Alapítót 

és az ügyvezetőt tájékoztatni és az Alapító Képviselőtestülete összehívását kezdeményezni, 
ha arról szerez tudomást, hogy: 
 
13.20.1. az ügyvezető tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes 

az Alapító határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, e 
kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében; 

 
13.20.2. az ügyvezető felelősségét megalapozó tény merült fel. 

 
13.21. Az Alapító a Felügyelőbizottság indítványára - annak kézhezvételétől számított harminc 

napon belül - intézkedés céljából köteles összehívni az Önkormányzat Képviselőtestületi 
ülését. E határidő eredménytelen eltelte esetén az Alapító Képviselőtestülete összehívására 
a Felügyelőbizottság is jogosult. 

 
13.22. A 13.21. pontban foglaltakon túlmenően is a Felügyelőbizottság ok és cél megjelölésével tett 

írásbeli indítványára az ügyvezető köteles az Alapító Képviselőtestülete összehívását 
kezdeményezni az indítvány kézhezvételétől számított 30 napon belül. Ezen határidő 
eredménytelen eltelte esetén a Felügyelőbizottság jogosult az Alapító Önkormányzat 
Képviselőtestülete összehívásának kezdeményezésére. 

 
13.23. Ha az Alapító, vagy az ügyvezető a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles a törvényességi felügyeletet ellátó 
szervet értesíteni. 

 
13.24. A Felügyelőbizottság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési 

kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti 
beszámoló összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség 
megszegését is.



____________________________________________________________________________________________________________ 
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13.25. A Felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá. 
 

14. A társaság megszűnése 
 

14.1. A társaság megszűnik a Ptk.-ban meghatározott esetekben. 
 
14.2. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó 

vagyon az Alapítót illeti meg. 
 

15. Egyéb rendelkezések 
 

15.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk., valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
(Civiltv.)  a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e 
kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget. 

 
15.2. A jelen Alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a köztulajdonban álló gazdasági 

társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, a társaságnak és tagjainak 
az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
 
A társaság Alapítója meghatalmazza Dr. Ambrus Réka ügyvédet –1055 Budapest, Honvéd utca 16. 4. 
em. 9.; KASZ: 36056459 – az Alapító Okirat elkészítésére, ellenjegyzésére, s cégbejegyzésre történő 
benyújtására és a cégbírósági képviseletre. 
 
Kelt: Pásztó, 2022. január 20. 
 
 

_____________________________________________ 
Pásztó Városi Önkormányzat 

képviseli: Farkas Attila polgármester 
Alapító 

 
 
A Képviselő-testület _____________________________________ határozatával elfogadott Alapító Okiratot 
készítettem és ellenjegyzem, Pásztón, 2022. január 20. napján:  
 
 
 
Dr. Ambrus Réka ügyvéd 
1055 Budapest, Honvéd u. 16. 4/9. 
KASZ: 36056459 
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