
A Pécsi Törvényszék Cégbírósága 02-09-073064 szám alatt vette cégjegyzékbe „AZ 

ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT” NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 

TÁRSASÁG-ot. A társaság tagjai 2021. június 23. napján elhatározták az alapító társasági 

szerződés módosítását. A módosítással együtt a  

  

                            TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS 

             EGYSÉGES SZERKEZETBEN 

az alábbi: 

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

 

1.1. A társaság cégneve: „AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT” NONPROFIT  

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

A társaság rövidített neve: „AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT” NONPROFIT Kft. 

1.2. A társaság székhelye:  7960 Sellye Bodonyi utca 1/A. 

 

2. A társaság tagjai 

 

2.1.  Név:  Sellye Város Önkormányzata 

Adószám: 15724083-22-02 

Székhely: 7960 Sellye Dózsa György utca 1. 

Képviseletre jogosult neve: Nagy Attila polgármester 

Képviseletre jogosult anyja neve: Máté Klára 

Képviseletre jogosult lakcíme: 7960 Sellye Cserfa utca 16. 

2.2.  Név: Közös tulajdonban lévő törzsbetét/üzletrész, melynek közös képviselője: 

Kákics Község Önkormányzata 

Adószám: 15334419-1-02 

Székhely: 7958 Kákics Petőfi u. 2. 

Képviseletre jogosult neve: Szekeresné Spang Lívia Katalin polgármester 

Képviseletre jogosult anyja neve: Kapitány Mária 

Képviseletre jogosult lakcíme: 7958 Kákics Ságvári Endre utca 3. 

 

3. A társaság tevékenységi körei 

 

3.1. Főtevékenység /nem jövedelemszerzésre irányuló tevékenység/ 

86.21. Általános járóbeteg ellátás 

3.2. Nem jövedelemszerzésre irányuló egyéb tevékenységi körök: 

84.12 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás / kivéve 

társadalombiztosítás/ igazgatása 

86.22 Szakorvosi járóbeteg-ellátás 

86.23 Fogorvosi járóbeteg-ellátás 

86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 
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3.2. Kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységi kör: 

68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 

4. A társaság működésének időtartama 

 

A társaság határozatlan időtartamra alakult. 

       

5. A társaság törzstőkéje 

 

A társaság törzstőkéje 3.000.000 Forint azaz Hárommillió  Forint készpénzből áll, melyből 

1.490.000 Forintot a társaság tagjai már korábban a társaság bankszámlájára befizettek, míg a 

fennmaradó 1.510.000 Forintot a társaság tagjai a 2017. március 10. napján megtartott 

taggyűlésen elhatározott törzstőke emelés alapján 2017. március 21. napjáig a társaság 

bankszámlájára történő befizetéssel teljesítettek. 

 

6. Az egyes tagok törzsbetétje 

 

6.1. Név: Sellye Város Önkormányzata 

Törzsbetét összege:  2.320.000  Forint készpénz (77.33 %) 

 

6.2. Név: Kákics Község Önkormányzata közös képviselő által képviselt közös tulajdonú 

törzsbetét/üzletrész 

Törzsbetét összege:      680.000 Forint készpénz (22.67 %) 

 

         A közös tulajdonban lévő törzsbetét/üzletrész tulajdonosai: 

6.2.1. Adorjás Község Önkormányzata /7841 Adorjás Petőfi u. 38. képv. Fintáné Buzás Brigitta 

polgármester / 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz  (0.67 %) 

6.2.2. Baksa Község Önkormányzata /7834 Baksa Petőfi u.5. képv. Tóth Gábor polgármester/ 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz  (0.67 %) 

6.2.3. Baranyahídvég Község Önkormányzata / 7841 Baranyahídvég Szabadság utca 66. képv. 

Nagy Csaba polgármester 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz (0.67 %) 

6.2.4. Besence Község Önkormányzata /7964 Besence Fő utca 8. képv. Ignácz József 

polgármester / 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz (0.67 %) 

6.2.5. Bogádmindszent Község Önkormányzata /7836 Bogádmindszent Kossuth utca 18. képv. 

Vas Csaba polgármester / 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz (0.67 %) 

6.2.6. Bogdása Község Önkormányzata / 7966 Bogdása Kossuth utca 24. képv. Nagy Árpád 

polgármester / 
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Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz (0.67 % ) 

6.2.7. Csányoszró Község Önkormányzata / 7964 Csányoszró Kossuth utca 645. képv. Nagyfi 

Endre polgármester / 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz (0.67 %) 

6.2.8. Drávafok Község Önkormányzata /7967 Drávafok Fő utca 1. kép. Pálfy Tibor 

polgármester / 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz (0.67 §) 

6.2.9. Drávaiványi Község Önkormányzata / 7960 Drávaiványi, Kossuth utca 30. képv. 

Györgyei Zsolt polgármester / 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz (0.67 %) 

6.2.10. Drávakeresztúr Község Önkormányzata / 7967 Drávakeresztúr Petőfi utca 66. képv.  

Cserdi Zsolt polgármester / 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz (0.67 %) 

6.2.11. Drávasztára Község Önkormányzata / 7965 Drávasztára Kossuth utca 106. képv. 

Matoricz Sándor polgármester / 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz (0.67 % ) 

6.2.12. Felsőszentmárton Község Önkormányzata /7968 Felsőszentmárton Kossuth utca 8. 

képv. Várnai Levente polgármester / 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz (0.67 % ) 

6.2.13. Gilvánfa Község Önkormányzata / 7954 Gilvánfa Fő utca 4. képv. Bogdán László 

polgármester / 

Törzsbetéte  20.000 Forint készpénz (0.67 % ) 

6.2.14. Hegyszentmárton Község Önkormányzata /7837 Hegyszentmárton Kolozsvár utca 18. 

képv. Jakab Gézáné polgármester / 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz (0.67 % ) 

6.2.15. Hirics Község Önkormányzata / 7838 Hirics Petőfi utca 11. képv. Böde Lajos 

polgármester /  

Törzsbetéte 10.000 Forint készpénz (0.33 % ) 

6.2.16. Kákics Község Önkormányzata /7958 Kákics Petőfi utca 2. képv. Szekeresné Spang 

Lívia Katalin polgármester / 

Törzsbetéte 60.000 Forint készpénz (2.00 %) 

6.2.17. Kemse Község Önkormányzata / 7839 Kemse Rákóczi utca 17. képv. Vető János 

István polgármester / 

Törzsbetéte 10.000 Forint készpénz (0.33 % ) 

6.2.18. Kisasszonyfa Község Önkormányzata / 7954 Kisasszonyfa Petőfi utca 30. képv. Bite 

Gyula polgármester / 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz  (0.67 %) 

6.2.19. Kisszentmárton Község Önkormányzata /7841 Kisszentmárton Kossuth u. 47. képv. 

Bogdán Gábor polgármester / 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz (0.67 % ) 
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6.2.20. Kórós Község Önkormányzata / 7841 Kóros Kossuth utca 40. képv. Gotthár László 

polgármester / 

Törzsbetéte 10.000 Forint készpénz  (0.33 % ) 

6.2.21. Lúzsok Község Önkormányzata / 7838 Lúzsok Fő utca 44/a. képv. Farkas Mihály 

polgármester / 

Törzsbetéte  10.000 Forint készpénz (0.33 %) 

6.2.22. Magyarmecske Község Önkormányzata / 7954 Magyarmecske Petőfi utca 91. képv. 

Balogh Imre polgármester 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz (0.67 %) 

6.2.23. Magyartelek Község Önkormányzata /7954 Magyartelek Újsor 26. képv. Tóth Tamás 

polgármester / 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz (0.67 %) 

6.2.24. Markóc Község Önkormányzata / 7967 Markóc Fő utca 24. képv. Kovács Sándor 

polgármester / 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz (0.67 %) 

6.2.25. Marócsa Község Önkormányzata / 7960 Marócsa Kossuth utca 1. képv. Berta Jenőné 

polgármester / 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz (0.67 %) 

6.2.26. Nagycsány Község Önkormányzata /7838 Nagycsány Fő utca 50. képv. Szigeti Tamás 

polgármester / 

Törzsbetéte 10.000 Forint készpénz (0.33 %) 

6.2.27. Okorág Község Önkormányzata /7957 Okorág Rákóczi u. 71. képv. Bogdán János 

polgármester / 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz (0.67 %) 

6.2.28. Ózdfalu Község Önkormányzata / 7836 Ózdfalu Petőfi u. 14. képv. Garai Zoltán 

polgármester / 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz (0.67 %) 

6.2.29. Páprád Község Önkormányzata /7838 Páprád Arany J. utca 49. képv. Kerékgyártó Péter 

polgármester / 

Törzsbetéte 10.000 Forint készpénz (0.33 %) 

6.2.30. Piskó Község Önkormányzata /7838 Piskó Kossuth utca 32.- képv. Orsós Margit 

polgármester / 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz (0.67 %) 

6.2.31. Sámod Község Önkormányzata /7841 Sámod Rózsa F. utca 33. képv. Bónis Imre 

polgármester / 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz (0.67% ) 

6.2.32. Sósvertike Község Önkormányzat /7960 Sósvertike Petőfi utca 42. képv. Böröcz Zsolt 

polgármester / 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz (0.67 %) 
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6.2.33. Téseny Község Önkormányzata /7835 Téseny Rákóczi utca 96. képv. Dávodi Dóra 

polgármester / 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz (0.67 %) 

6.2.34. Vajszló Község Önkormányzata /7838 Vajszló Széchenyi utca 13. képv. Horváth István 

polgármester / 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz (0.67 %) 

6.2.35. Vejti Község Önkormányzata /7838 Vejti Táncsics M.utca 6. képv. Brlas Andrea 

polgármester / 

Törzsbetéte 10.000 Forint készpénz (0.33% ) 

6.2.36. Zaláta Község Önkormányzata /7839 Zaláta Rákóczi utca 33. képv. Hekler Tibor 

polgármester 

Törzsbetéte 10.000 Forint készpénz (0.33 %) 

       

7. Üzletrész 

 

7.1. Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége. Az 

üzletrész mértéke a tagok törzsbetétjéhez igazodik. Azonos mértékű üzletrészhez azonos 

tagsági jogok fűződnek. Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet. Ezek a személyek a 

társasággal szemben egy tagnak számítanak, jogaikat közös képviselőjük útján 

gyakorolhatják és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen kötelesek eljárni.  

A közös képviselőt a jogosultak maguk közül választják meg, a tulajdoni hányaduk 

szerinti szavazati jog gyakorlásával. 

7.2. Az üzletrész a tagok törzsbetétjéhez igazodik. Ennek megfelelően az üzletrészek 

megoszlása: 

1.Üzletrész  

Név: Sellye Város Önkormányzata                       77.33 % 

2.Üzletrész 

Név: Kákics Község Önkormányzata közös képviselő által képviselt közös tulajdonú 

törzsbetét/üzletrész                                                   22.67 % 

   

 

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása 

 

8.1. Az üzletrész a társaság tagjai között szabadon átruházható. A tagok egymás javára az 

üzletrész pénzszolgáltatás ellenében történő átruházása esetére az üzletrész másokat 

megelőző megszerzésére irányuló jogot biztosítanak, melyre az elővásárlási jogra 

vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell. 

      E jog a tagokat üzletrészeik egymáshoz viszonyított mértéke szerint, arányosan illeti meg.  

     / Ptk. 3:166 §. / 
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8.2. Az üzletrészt kívülálló személyre akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes 

mértékben szolgáltatta, kivéve, ha az átruházásra azért kerül sor, mert a vagyoni 

hozzájárulás, illetve a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása, vagy kizárás miatt a tag 

tagsági viszonya megszűnt. 

A pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére a többi tag, a 

társaság, vagy a társaság által kijelölt személy – ebben a sorrendben – az elővásárlási jogra 

vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával másokat megelőzően jogosult. E jog 

átruházása semmis. Az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jog a tagokat 

üzletrészeik egymáshoz viszonyított mértéke szerint, arányosan illeti meg. / Ptk. 3:167 §. / 

 

8.3.Az üzletrész 

- átruházás 

- a jogi személy tag szétválása folytán, az üzletrészek tekintetében bekövetkezett 

jogutódlás, 

- öröklés 

- a házastársi közös vagyon megosztása 

- új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése  

esetén osztható fel. 

Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges. 

 

9. A társaság által teljesített kifizetések 

 

9.1. A gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, 

hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. 

 

10. A társaság taggyűlése 

 

10.1. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. 

10.2. Az egyeses tagokat megillető szavazatok száma: 

      Név: Sellye Város Önkormányzata              232 

      Név: Kákics Község Önkormányzata 

 közös képviselő által képviselt közös tulajdonú üzletrész         68 

10.3. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét 

képviselő tag részt vesz. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, a megismételt taggyűlés 

az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselet szavazati jog 

mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább 3 és legfeljebb 

15 nappal követő időpontra hívják össze. 

10.4. A taggyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati 

joggal rendelkező jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza meg. 

10.5. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze. 
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10.6.  A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára pótbefizetési kötelezettséget         

         előírhat.  A pótbefizetés legmagasabb összege 3.000.000,-Ft. A pótbefizetési 

kötelezettség a tagokat  törzsbetétjeik arányában terheli.  A pótbefizetés legfeljebb üzleti 

évenként egy alkalommal írható elő (pótbefizetés   gyakorisága) 

 

11. A társaság ügyvezetése 

 

A társaság ügyvezetője: 

Név: dr. Springó Zsolt (Tatabánya, 1983.01.05. an. Puskás Éva, 7960 Sellye, Édesanyák út 

28/C) 

Az ügyvezetői megbízatás határozott időtartamra szól. 

A megbízás kezdő időpontja:  2020. július 13. 

A megbízás befejező időpontja: 2025. július 12. 

Az ügyvezető tisztségét megbízási jogviszonyban látja el. 

 

12. Cégjegyzés 

 

A képviseletre jogosult személy cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy a 

cég kézzel, vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult 

önállóan írja a nevét. 

 

13. Felügyelő Bizottság 

 

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során az 

ügyvezetőtől jelentést, a Társaság munkavállalólitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, 

továbbá a Társaság könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja, illetve 

megvizsgáltathatja. A Felügyelő Bizottság vizsgálatai eredményéről és javaslatairól jelentést 

tesz az Alapítónak.  

 

A Felügyelő Bizottság köteles az Alapítót tájékoztatni és ülésének összehívását 

kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:  

-a szervezet működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Társaság érdekeit egyébként 

súlyosan sértő esemény, vagy mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését 

teszi szükségessé  

-a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merül fel.  

 

13.2 A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll. A tagokat a társaság taggyűlése választja.  A 

Felügyelő Bizottság tagjai újraválaszthatók, és bármikor visszahívhatók.  
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13.3 A Felügyelő Bizottság maga határozza meg ügyrendjét. A Felügyelő Bizottság 

ügyrendjét a társaság taggyűlése hagyja jóvá.  

13.4 Nem lehet a Társaság felügyelőbizottság elnöke vagy tagja: 

a) a társaság képviseletében eljáró, a tagsági jogok gyakorlásával meghatalmazott 

személy, 

b) aki a Társasággal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 

jogszabály másképp nem rendelkezik, 

c) aki a Társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,  

d) a Társaság vezető tisztségviselője és könyvvizsgálója 

e) az a)–d) pontokban meghatározott személyek Ptk. szerinti hozzátartozója,  

f) aki foglakozástól eltiltó ítélet hatálya alatt áll 

g) a taggyűlés hozzájárulása nélkül nem folytathat a társaság tevékenységi körébe eső 

üzletszerű gazdasági tevékenységet saját nevében, nem lehet korlátlanul felelős tagja 

a társasággal azonos tevékenységet végző más gazdasági társaságnak, továbbá nem 

lehet vezető tisztségviselője a társasággal azonos tevékenységet végző  más 

gazdasági társaságnak 

h) akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn 

i) akivel szemben jogszabályban meghatározott egyéb kizáró vagy összeférhetetlenségi 

ok áll fenn. 

13.5 A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai a Társaságot érintő kérdésekben az alapító 

képviselő-testületi ülésén tanácskozási joggal részt vesznek. 

 

13.6 A Társaságnál 3 tagú felügyelő bizottság működik. 

A Felügyelő Bizottság elnöke: 

Hirth Jánosné (an. Nagy Mária,7960 Sellye Malom utca 26. sz. alatti lakos) 

A jogviszony kezdete: 2021.06.23., a jogviszony vége: 2026. június 22. 

A Felügyelő Bizottság tagjai: 

Kaiser Tiborné  (an.: Tuboly Julianna, 7960 Sellye, Mátyás király utca 70/C. sz. alatti lakos).  

A jogviszony kezdete: 2021.06.23., a jogviszony vége: 2026. június 22. 

dr. Kulisch János (a.n.: Szabó Erzsébet, 7960 Sellye, Édesanyák utca 25. sz. alatti lakos).  

A jogviszony kezdete: 2021.06.23., a jogviszony vége: 2026. június 22. 

 

14.A társaság jogutód nélküli megszűnése 

 

A közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése 

esetén a társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítése után csak a megszűnéskori saját tőke 

összege adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. 

Az ezt meghaladó vagyon a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti. 

       

 

Sellye Város Önkormányzata    Kákics Község Önkormányzata 

tag       tag - közös képviselő 

képv. Nagy Attila polgármester   képv: Szekeresné Spang Lívia Katalin 

       polgármester 
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15.Vegyes és záró rendelkezések, nyilatkozatok 

 

15.1.A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. Tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

 

 

Sellye, 2021. június 23. 

 

 

 

 

Sellye Város Önkormányzata    Kákics Község Önkormányzata 

tag       tag - közös képviselő 

képv. Nagy Attila polgármester   képv: Szekeresné Spang Lívia Katalin 

       polgármester 

 

 

 

Záradék: 

Alulírott Dr.Monori Tamás ügyvéd ellenjegyzésemmel igazolom, hogy a jelen egységes 

szerkezetbe foglalt társasági szerződés szövege megfelel a társasági szerződés hatályos 

tartalmának, melyben a társasági szerződés   13.6. pontja került módosításra. Az okirat szövege 

a módosításokat és hatályosításokat tartalmazza, továbbá a társasági szerződés rendelkezései a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Tv. rendelkezéseivel összhangban kerültek 

hatályosításra. 

 

 

        Ellenjegyezte: 

 

 

        Dr.Monori Tamás ügyvéd 

        Sellye, 2021. június 23. 

        Kamarai azonosító: 36065669 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Pécsi Törvényszék Cégbírósága   02-09-073064 szám alatt vette cégjegyzékbe a 

„ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT” NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság -ot. 

A  társaság tagjai 2021. június 23. napján elhatározták az alapító társasági szerződés 

módosítását. az alábbiak szerint: 

 

      TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS 

     MÓDOSÍTÁSA 

 

13.6 A Társaságnál 3 tagú felügyelő bizottság működik. 

A Felügyelő Bizottság elnöke: 

Hirth Jánosné (an. Nagy Mária, 7960 Sellye Malom utca 26. sz. alatti lakos) 

A jogviszony kezdete: 2021.06.23., a jogviszony vége: 2026. június 22. 

A Felügyelő Bizottság tagjai: 

Kaiser Tiborné  (an.: Tuboly Julianna, 7960 Sellye, Mátyás király utca 70/C. sz. alatti lakos).  

A jogviszony kezdete: 2021.06.23., a jogviszony vége: 2026. június 22. 

dr. Kulisch János (a.n.: Szabó Erzsébet, 7960 Sellye, Édesanyák utca 25. sz. alatti lakos).  

A jogviszony kezdete: 2021.06.23., a jogviszony vége: 2026. június 22. 

 

 

A jelen társasági szerződés módosítást a társaság tagjai elolvasás és együttes értelmezés után, 

mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. 

 

Sellye, 2021. június 23. 

 

 

 

 

Sellye Város Önkormányzata    Kákics Község Önkormányzata 

tag       tag - közös képviselő 

képv. Nagy Attila polgármester   képv: Szekeresné Spang Lívia Katalin 

       polgármester 

              

 

 

 

 

Ellenjegyezte: 

 

 

Dr.Monori Tamás ügyvéd 

Sellye, 2021. június 23. 

Kamarai azonosító szám: 36065669 

 

 

 

 

 

 



NYILATKOZAT 

 

Alulírott  Hirth Jánosné (an.Nagy Mária, 7960 Sellye Malom utca 26. sz. alatti lakos) 

nyilatkozom, hogy az „ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT” NONPROFIT Kft. (7960 Sellye 

Bodonyi utca 1/A.) felügyelő bizottsági tagsági tisztét 2021. június 23. napjától 2026. június 

22. napjáig határozott időtartamra elvállalom. 

Nyilatkozom, hogy nagykorú személy vagyok és cselekvőképességem e tevékenység 

ellátásához szükséges körben korlátozva nincs, továbbá a  2013. évi V. Tv  (Ptk.)  3 : 22 §-ában 

foglalt alábbi  kizáró és eltiltó okok velem szemben nem állnak fenn.  

 (1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a                   

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

(2) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes 

személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre 

vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. 

 (4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült. 

(5) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit 

valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben 

megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 

(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő 

az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

Nyilatkozom, hogy a Ptk. 3:115 §.-ában foglalt összeférhetetlenségi okok velem szemben nem 

állnak fenn. 

(1) A vezető tisztségviselő – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – 

nem szerezhet társasági részesedést és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági 

társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a 

társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői 

megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről 

értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő, vagy felügyelő bizottsági tag. 

(2) A vezető tisztségviselő és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével 

–ne mm köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság fő tevékenysége körébe 

tartozó szerződéseket. 

A Ptk. 3:26 §. /2/ bekezdésében foglaltakra tekintettel nyilatkozom, továbbá, hogy sem magam, 

sem hozzátartozóm nem vezető tisztségviselője „AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT” 

NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG-nak. Nyilatkozom továbbá, hogy 

a társaság alapszabályában  foglalt kizáró okok sem állnak fenn velem szemben. 

 

Sellye, 2021. június 23. 

         Hirth Jánosné 

 

Ellenjegyezte: 

  

 

Dr.Monori Tamás ügyvéd 

Sellye, 2021. június 23. 

Kamarai azonosító: 36065669 



NYILATKOZAT 

 

Alulírott  Kaiser Tiborné  (an.: Tuboly Julianna, 7960 Sellye, Mátyás király utca 70/C. sz. 

alatti lakos)  nyilatkozom, hogy az „ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT” NONPROFIT Kft. 

(7960 Sellye Bodonyi utca 1/A.) felügyelő bizottsági tagsági tisztét 2021. június 23. napjától 

2026. június 22. napjáig határozott időtartamra elvállalom. 

Nyilatkozom, hogy nagykorú személy vagyok és cselekvőképességem e tevékenység 

ellátásához szükséges körben korlátozva nincs, továbbá a  2013. évi V. Tv  (Ptk.)  3 : 22 §-ában 

foglalt alábbi  kizáró és eltiltó okok velem szemben nem állnak fenn.  

 (1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a                   

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

(2) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes 

személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre 

vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. 

 (4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült. 

(5) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit 

valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben 

megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 

(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő 

az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

Nyilatkozom, hogy a Ptk. 3:115 §.-ában foglalt összeférhetetlenségi okok velem szemben nem 

állnak fenn. 

(1) A vezető tisztségviselő – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – 

nem szerezhet társasági részesedést és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági 

társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a 

társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői 

megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről 

értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő, vagy felügyelő bizottsági tag. 

(2) A vezető tisztségviselő és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével 

–ne mm köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság fő tevékenysége körébe 

tartozó szerződéseket. 

A Ptk. 3:26 §. /2/ bekezdésében foglaltakra tekintettel nyilatkozom, továbbá, hogy sem magam, 

sem hozzátartozóm nem vezető tisztségviselője „AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT” 

NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG-nak. Nyilatkozom továbbá, hogy 

a társaság alapszabályában  foglalt kizáró okok sem állnak fenn velem szemben. 

 

Sellye, 2021. június 23. 

 

         Kaiser Tiborné 

 

Ellenjegyezte: 

  

Dr.Monori Tamás ügyvéd 

Sellye, 2021. június 23. 

Kamarai azonosító: 36065669 



NYILATKOZAT 

 

Alulírott  dr. Kulisch János (a.n.: Szabó Erzsébet, 7960 Sellye, Édesanyák utca 25. sz. alatti 

lakos) nyilatkozom, hogy az „ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT” NONPROFIT Kft. (7960 

Sellye Bodonyi utca 1/A.) felügyelő bizottsági tagsági tisztét 2021. június 23. napjától 2026. 

június 22. napjáig határozott időtartamra elvállalom. 

Nyilatkozom, hogy nagykorú személy vagyok és cselekvőképességem e tevékenység 

ellátásához szükséges körben korlátozva nincs, továbbá a  2013. évi V. Tv  (Ptk.)  3 : 22 §-ában 

foglalt alábbi  kizáró és eltiltó okok velem szemben nem állnak fenn.  

 (1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a                   

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

(2) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes 

személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre 

vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. 

 (4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült. 

(5) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit 

valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben 

megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 

(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő 

az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

Nyilatkozom, hogy a Ptk. 3:115 §.-ában foglalt összeférhetetlenségi okok velem szemben nem 

állnak fenn. 

(1) A vezető tisztségviselő – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – 

nem szerezhet társasági részesedést és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági 

társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a 

társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői 

megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről 

értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő, vagy felügyelő bizottsági tag. 

(2) A vezető tisztségviselő és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével 

–ne mm köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság fő tevékenysége körébe 

tartozó szerződéseket. 

A Ptk. 3:26 §. /2/ bekezdésében foglaltakra tekintettel nyilatkozom, továbbá, hogy sem magam, 

sem hozzátartozóm nem vezető tisztségviselője „AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT” 

NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG-nak. Nyilatkozom továbbá, hogy 

a társaság alapszabályában  foglalt kizáró okok sem állnak fenn velem szemben. 

 

Sellye, 2021. június 23. 

 

         dr. Kulisch János 

 

Ellenjegyezte: 

  

Dr.Monori Tamás ügyvéd 

Sellye, 2021. június 23. 

Kamarai azonosító: 36065669 



 

 

MEGHATALMAZÁS 

 

 

Alulírott  „AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT” NONPROFIT KFT. (képv.: Dr. Springó 

Zsolt ügyvezető) ezennel meghatalmazzuk a MONORI ÜGYVÉDI IRODÁ-t (7621 Pécs Jókai 

u.25.  ügyintéző Dr. Monori  Tamás ügyvéd), e-mail cím: drmonori@drmonori.hu    hogy a 

Pécsi Törvényszék Cégbírósága előtt  változásbejegyzési eljárás ügyben  a 2017. évi LXXVIII. 

Tv.-ben meghatározott jogkörrel, korlátozás nélkül képviseljen.  Dr.Monori Tamás ügyvéd a 

megbízást elvállalja. 

 

Helyettesítésre jogosultak: 

Azt ügyvédi iroda tagjai, ügyvédjelöltje, továbbá:___________________________________ 

 

Sellye, 2021. július 21. 

 

 

 

 

_______________________________  _________________________________ 

Dr. Monori Tamás     „AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT”  

     ügyvéd      NONPROFIT KFT.,  

képv.: Dr. Springó Zsolt ügyvezető 
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A Pécsi Törvényszék Cégbírósága 02-09-073064 szám alatt vette cégjegyzékbe „AZ 

ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT” NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 

TÁRSASÁG-ot. A társaság tagjai 2021. július 15. napján elhatározták az alapító társasági 

szerződés  hatályosítását, a társaság tevékenységi köreinek módosítására figyelemmel. E 

hatályosítással a  

  

                            TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS 

             EGYSÉGES SZERKEZETBEN 

az alábbi: 

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

 

1.2. A társaság cégneve: „AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT” NONPROFIT  

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

A társaság rövidített neve: „AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT” NONPROFIT Kft. 

1.2. A társaság székhelye:  7960 Sellye Bodonyi utca 1/A. 

 

2.A társaság tagjai 

 

2.2.  Név:  Sellye Város Önkormányzata 

Adószám: 15724083-22-02 

Székhely: 7960 Sellye Dózsa György utca 1. 

Képviseletre jogosult neve: Nagy Attila polgármester 

Képviseletre jogosult anyja neve: Máté Klára 

Képviseletre jogosult lakcíme: 7960 Sellye Cserfa utca 16. 

2.2.  Név: Közös tulajdonban lévő törzsbetét/üzletrész, melynek közös képviselője: 

Kákics Község Önkormányzata 

Adószám: 15334419-1-02 

Székhely: 7958 Kákics Petőfi u. 2. 

Képviseletre jogosult neve: Szekeresné Spang Lívia Katalin polgármester 

Képviseletre jogosult anyja neve: Kapitány Mária 

Képviseletre jogosult lakcíme: 7958 Kákics Ságvári Endre utca 3. 

 

3.A társaság tevékenységi körei 

 

3.1. Főtevékenység /nem jövedelemszerzésre irányuló tevékenység/ 

86.21. Általános járóbeteg ellátás 

3.2. Nem jövedelemszerzésre irányuló egyéb tevékenységi körök: 

84.12 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás / kivéve 

társadalombiztosítás/ igazgatása 

86.22 Szakorvosi járóbeteg-ellátás 

86.23 Fogorvosi járóbeteg-ellátás 

86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 
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82.11. Összetett adminisztratív szolgáltatás 

82.19. Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

82.30. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

82.99. M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

85.42. Felsőfokú oktatás 

85.51. Sport, szabadidős képzés 

85.59. M.n.s. egyéb oktatás 

85.60. Oktatást kiegészítő tevékenység 

86.21. Általános járóbeteg ellátás  

93.19. Egyéb sporttevékenység 

 

3.3. Kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységi kör: 

68.20aját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 

4.A társaság működésének időtartama 

 

A társaság határozatlan időtartamra alakult. 

       

5.A társaság törzstőkéje 

 

A társaság törzstőkéje 3.000.000 Forint azaz Hárommillió  Forint készpénzből áll, melyből 

1.490.000 Forintot a társaság tagjai már korábban a társaság bankszámlájára befizettek, míg a 

fennmaradó 1.510.000 Forintot a társaság tagjai a 2017. március 10. napján megtartott 

taggyűlésen elhatározott törzstőke emelés alapján 2017. március 21. napjáig a társaság 

bankszámlájára történő befizetéssel teljesítettek. 

 

6.Az egyes tagok törzsbetétje 

 

6.1.Név: Sellye Város Önkormányzata 

Törzsbetét összege:  2.320.000  Forint készpénz (77.33 %) 

 

6.2.Név: Kákics Község Önkormányzata közös képviselő által képviselt közös tulajdonú 

törzsbetét/üzletrész 

Törzsbetét összege:      680.000 Forint készpénz (22.67 %) 

 

         A közös tulajdonban lévő törzsbetét/üzletrész tulajdonosai: 

6.2.1. Adorjás Község Önkormányzata /7841 Adorjás Petőfi u. 38. képv. Fintáné Buzás Brigitta 

polgármester / 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz  (0.67 %) 

6.2.2. Baksa Község Önkormányzata /7834 Baksa Petőfi u.5. képv. Tóth Gábor polgármester/ 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz  (0.67 %) 
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6.2.3. Baranyahídvég Község Önkormányzata / 7841 Baranyahídvég Szabadság utca 66. képv. 

Nagy Csaba polgármester 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz (0.67 %) 

6.2.4. Besence Község Önkormányzata /7964 Besence Fő utca 8. képv. Ignácz József 

polgármester / 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz (0.67 %) 

6.2.5. Bogádmindszent Község Önkormányzata /7836 Bogádmindszent Kossuth utca 18. 

képv. Vas Csaba polgármester / 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz (0.67 %) 

6.2.6. Bogdása Község Önkormányzata / 7966 Bogdása Kossuth utca 24. képv. Nagy Árpád 

polgármester / 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz (0.67 % ) 

6.2.7. Csányoszró Község Önkormányzata / 7964 Csányoszró Kossuth utca 645. képv. Nagyfi 

Endre polgármester / 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz (0.67 %) 

6.2.8. Drávafok Község Önkormányzata /7967 Drávafok Fő utca 1. kép. Pálfy Tibor 

polgármester / 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz (0.67 §) 

6.2.9. Drávaiványi Község Önkormányzata / 7960 Drávaiványi, Kossuth utca 30. képv. 

Györgyei Zsolt polgármester / 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz (0.67 %) 

6.2.10. Drávakeresztúr Község Önkormányzata / 7967 Drávakeresztúr Petőfi utca 66. képv.  

Cserdi Zsolt polgármester / 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz (0.67 %) 

6.2.11. Drávasztára Község Önkormányzata / 7965 Drávasztára Kossuth utca 106. képv. 

Matoricz Sándor polgármester / 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz (0.67 % ) 

6.2.12. Felsőszentmárton Község Önkormányzata /7968 Felsőszentmárton Kossuth utca 8. 

képv. Várnai Levente polgármester / 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz (0.67 % ) 

6.2.13. Gilvánfa Község Önkormányzata / 7954 Gilvánfa Fő utca 4. képv. Bogdán László 

polgármester / 

Törzsbetéte  20.000 Forint készpénz (0.67 % ) 

6.2.14. Hegyszentmárton Község Önkormányzata /7837 Hegyszentmárton Kolozsvár utca 18. 

képv. Jakab Gézáné polgármester / 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz (0.67 % ) 

6.2.15. Hirics Község Önkormányzata / 7838 Hirics Petőfi utca 11. képv. Böde Lajos 

polgármester /  

Törzsbetéte 10.000 Forint készpénz (0.33 % ) 

6.2.16. Kákics Község Önkormányzata /7958 Kákics Petőfi utca 2. képv. Szekeresné Spang 

Lívia Katalin polgármester / 

Törzsbetéte 60.000 Forint készpénz (2.00 %) 
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6.2.17. Kemse Község Önkormányzata / 7839 Kemse Rákóczi utca 17. képv. Vető János 

István polgármester / 

Törzsbetéte 10.000 Forint készpénz (0.33 % ) 

6.2.18. Kisasszonyfa Község Önkormányzata / 7954 Kisasszonyfa Petőfi utca 30. képv. Bite 

Gyula polgármester / 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz  (0.67 %) 

6.2.19. Kisszentmárton Község Önkormányzata /7841 Kisszentmárton Kossuth u. 47. képv. 

Bogdán Gábor polgármester / 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz (0.67 % ) 

6.2.20. Kórós Község Önkormányzata / 7841 Kóros Kossuth utca 40. képv. Gotthár László 

polgármester / 

Törzsbetéte 10.000 Forint készpénz  (0.33 % ) 

6.2.21. Lúzsok Község Önkormányzata / 7838 Lúzsok Fő utca 44/a. képv. Farkas Mihály 

polgármester / 

Törzsbetéte  10.000 Forint készpénz (0.33 %) 

6.2.22. Magyarmecske Község Önkormányzata / 7954 Magyarmecske Petőfi utca 91. képv. 

Balogh Imre polgármester 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz (0.67 %) 

6.2.23. Magyartelek Község Önkormányzata /7954 Magyartelek Újsor 26. képv. Tóth Tamás 

polgármester / 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz (0.67 %) 

6.2.24. Markóc Község Önkormányzata / 7967 Markóc Fő utca 24. képv. Kovács Sándor 

polgármester / 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz (0.67 %) 

6.2.25. Marócsa Község Önkormányzata / 7960 Marócsa Kossuth utca 1. képv. Berta Jenőné 

polgármester / 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz (0.67 %) 

6.2.26. Nagycsány Község Önkormányzata /7838 Nagycsány Fő utca 50. képv. Szigeti Tamás 

polgármester / 

Törzsbetéte 10.000 Forint készpénz (0.33 %) 

6.2.27. Okorág Község Önkormányzata /7957 Okorág Rákóczi u. 71. képv. Bogdán János 

polgármester / 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz (0.67 %) 

6.2.28. Ózdfalu Község Önkormányzata / 7836 Ózdfalu Petőfi u. 14. képv. Garai Zoltán 

polgármester / 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz (0.67 %) 

6.2.29. Páprád Község Önkormányzata /7838 Páprád Arany J. utca 49. képv. Kerékgyártó Péter 

polgármester / 

Törzsbetéte 10.000 Forint készpénz (0.33 %) 

6.2.30. Piskó Község Önkormányzata /7838 Piskó Kossuth utca 32.- képv. Orsós Margit 

polgármester / 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz (0.67 %) 
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6.2.31. Sámod Község Önkormányzata /7841 Sámod Rózsa F. utca 33. képv. Bónis Imre 

polgármester / 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz (0.67% ) 

6.2.32. Sósvertike Község Önkormányzat /7960 Sósvertike Petőfi utca 42. képv. Böröcz Zsolt 

polgármester / 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz (0.67 %) 

6.2.33. Téseny Község Önkormányzata /7835 Téseny Rákóczi utca 96. képv. Dávodi Dóra 

polgármester / 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz (0.67 %) 

6.2.34. Vajszló Község Önkormányzata /7838 Vajszló Széchenyi utca 13. képv. Horváth István 

polgármester / 

Törzsbetéte 20.000 Forint készpénz (0.67 %) 

6.2.35. Vejti Község Önkormányzata /7838 Vejti Táncsics M.utca 6. képv. Brlas Andrea 

polgármester / 

Törzsbetéte 10.000 Forint készpénz (0.33% ) 

6.2.36. Zaláta Község Önkormányzata /7839 Zaláta Rákóczi utca 33. képv. Hekler Tibor 

polgármester 

Törzsbetéte 10.000 Forint készpénz (0.33 %) 

       

7.Üzletrész 

 

7.1.Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége. Az 

üzletrész mértéke a tagok törzsbetétjéhez igazodik. Azonos mértékű üzletrészhez azonos 

tagsági jogok fűződnek. Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet. Ezek a személyek a 

társasággal szemben egy tagnak számítanak, jogaikat közös képviselőjük útján 

gyakorolhatják és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen kötelesek eljárni.  

A közös képviselőt a jogosultak maguk közül választják meg, a tulajdoni hányaduk szerinti 

szavazati jog gyakorlásával. 

7.2.Az üzletrész a tagok törzsbetétjéhez igazodik. Ennek megfelelően az üzletrészek 

megoszlása: 

1.Üzletrész  

Név: Sellye Város Önkormányzata                       77.33 % 

2.Üzletrész 

Név: Kákics Község Önkormányzata közös képviselő által képviselt közös tulajdonú 

törzsbetét/üzletrész                                                   22.67 % 

   

8.Az üzletrészek átruházása, felosztása 

 

8.1. Az üzletrész a társaság tagjai között szabadon átruházható. A tagok egymás javára az 

üzletrész pénzszolgáltatás ellenében történő átruházása esetére az üzletrész másokat 

megelőző megszerzésére irányuló jogot biztosítanak, melyre az elővásárlási jogra 

vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell. 
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      E jog a tagokat üzletrészeik egymáshoz viszonyított mértéke szerint, arányosan illeti meg.  

     / Ptk. 3:166 §. / 

 

8.2. Az üzletrészt kívülálló személyre akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes 

mértékben szolgáltatta, kivéve, ha az átruházásra azért kerül sor, mert a vagyoni 

hozzájárulás, illetve a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása, vagy kizárás miatt a tag 

tagsági viszonya megszűnt. 

A pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére a többi tag, a 

társaság, vagy a társaság által kijelölt személy – ebben a sorrendben – az elővásárlási jogra 

vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával másokat megelőzően jogosult. E jog 

átruházása semmis. Az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jog a tagokat 

üzletrészeik egymáshoz viszonyított mértéke szerint, arányosan illeti meg. / Ptk. 3:167 §. / 

 

8.3.Az üzletrész 

- átruházás 

- a jogi személy tag szétválása folytán, az üzletrészek tekintetében bekövetkezett jogutódlás, 

- öröklés 

- a házastársi közös vagyon megosztása 

- új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése  

esetén osztható fel. 

Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges. 

 

9. A társaság által teljesített kifizetések 

 

9.1. A gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, 

hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. 

 

10. A társaság taggyűlése 

 

10.1. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. 

10.2. Az egyeses tagokat megillető szavazatok száma: 

      Név: Sellye Város Önkormányzata              232 

      Név: Kákics Község Önkormányzata 

 közös képviselő által képviselt közös tulajdonú üzletrész         68 

10.3. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét 

képviselő tag részt vesz. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, a megismételt taggyűlés 

az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselet szavazati jog 

mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább 3 és legfeljebb 

15 nappal követő időpontra hívják össze. 

 

 

 

Sellye Város Önkormányzata    Kákics Község Önkormányzata 

tag       tag - közös képviselő 

képv. Nagy Attila polgármester   képv: Szekeresné Spang Lívia Katalin 

       polgármester 



-7- 

 

10.4. A taggyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati 

joggal rendelkező jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza meg. 

10.5. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze. 

10.6.  A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára pótbefizetési kötelezettséget         

         előírhat.  A pótbefizetés legmagasabb összege 3.000.000,-Ft. A pótbefizetési 

kötelezettség a tagokat  törzsbetétjeik arányában terheli.  A pótbefizetés legfeljebb üzleti 

évenként egy alkalommal írható elő (pótbefizetés   gyakorisága) 

 

11. A társaság ügyvezetése 

 

A társaság ügyvezetője: 

Név: dr. Springó Zsolt (Tatabánya, 1983.01.05. an. Puskás Éva, 7960 Sellye, Édesanyák út 

28/C) 

Az ügyvezetői megbízatás határozott időtartamra szól. 

A megbízás kezdő időpontja:  2020. július 13. 

A megbízás befejező időpontja: 2025. július 12. 

Az ügyvezető tisztségét megbízási jogviszonyban látja el. 

 

12. Cégjegyzés 

 

A képviseletre jogosult személy cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy a 

cég kézzel, vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult 

önállóan írja a nevét. 

 

13. Felügyelő Bizottság 

 

13.1.A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során az 

ügyvezetőtől jelentést, a Társaság munkavállalólitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, 

továbbá a Társaság könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja, illetve 

megvizsgáltathatja. A Felügyelő Bizottság vizsgálatai eredményéről és javaslatairól jelentést 

tesz az Alapítónak.  

 

A Felügyelő Bizottság köteles az Alapítót tájékoztatni és ülésének összehívását 

kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:  

-a szervezet működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Társaság érdekeit egyébként 

súlyosan sértő esemény, vagy mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését 

teszi szükségessé  

-a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merül fel.  
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13.2 A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll. A tagokat a társaság taggyűlése választja.  A 

Felügyelő Bizottság tagjai újraválaszthatók, és bármikor visszahívhatók.  

13.3 A Felügyelő Bizottság maga határozza meg ügyrendjét. A Felügyelő Bizottság 

ügyrendjét a társaság taggyűlése hagyja jóvá.  

13.4Nem lehet a Társaság felügyelőbizottság elnöke vagy tagja: 

a) a társaság képviseletében eljáró, a tagsági jogok gyakorlásával meghatalmazott személy, 

b) aki a Társasággal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 

másképp nem rendelkezik, 

c) aki a Társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,  

d) a Társaság vezető tisztségviselője és könyvvizsgálója 

e) az a)–d) pontokban meghatározott személyek Ptk. szerinti hozzátartozója,  

f) aki foglakozástól eltiltó ítélet hatálya alatt áll 

g) a taggyűlés hozzájárulása nélkül nem folytathat a társaság tevékenységi körébe eső 

üzletszerű gazdasági tevékenységet saját nevében, nem lehet korlátlanul felelős tagja a 

társasággal azonos tevékenységet végző más gazdasági társaságnak, továbbá nem lehet 

vezető tisztségviselője a társasággal azonos tevékenységet végző  más gazdasági 

társaságnak 

h) akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn 

i) akivel szemben jogszabályban meghatározott egyéb kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 

áll fenn. 

13.5 A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai a Társaságot érintő kérdésekben az alapító 

képviselő-testületi ülésén tanácskozási joggal részt vesznek. 

13.6 A Társaságnál 3 tagú felügyelő bizottság működik. 

A Felügyelő Bizottság elnöke: 

Hirth Jánosné (an. Nagy Mária,7960 Sellye Malom utca 26. sz. alatti lakos) 

A jogviszony kezdete: 2021.06.23., a jogviszony vége: 2026. június 22. 

A Felügyelő Bizottság tagjai: 

Kaiser Tiborné  (an.: Tuboly Julianna, 7960 Sellye, Mátyás király utca 70/C. sz. alatti lakos).  

A jogviszony kezdete: 2021.06.23., a jogviszony vége: 2026. június 22. 

dr. Kulisch János (a.n.: Szabó Erzsébet, 7960 Sellye, Édesanyák utca 25. sz. alatti lakos).  

A jogviszony kezdete: 2021.06.23., a jogviszony vége: 2026. június 22. 

 

14.A társaság jogutód nélküli megszűnése 

 

A közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése 

esetén a társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítése után csak a megszűnéskori saját tőke 

összege adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. 

Az ezt meghaladó vagyon a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti. 

       

 

Sellye Város Önkormányzata    Kákics Község Önkormányzata 

tag       tag - közös képviselő 

képv. Nagy Attila polgármester   képv: Szekeresné Spang Lívia Katalin 

       polgármester 
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15.Vegyes és záró rendelkezések, nyilatkozatok 

 

A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. Tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

 

 

Sellye, 2021. július 15. 

 

 

 

 

Sellye Város Önkormányzata    Kákics Község Önkormányzata 

tag       tag - közös képviselő 

képv. Nagy Attila polgármester   képv: Szekeresné Spang Lívia Katalin 

       polgármester 

 

 

 

Záradék: 

Alulírott Dr.Monori Tamás ügyvéd ellenjegyzésemmel igazolom, hogy a jelen egységes 

szerkezetbe foglalt társasági szerződés szövege megfelel a társasági szerződés hatályos 

tartalmának, melyben a társasági szerződés   3. pontja került módosításra. Az okirat szövege a 

módosításokat és hatályosításokat tartalmazza, továbbá a társasági szerződés rendelkezései a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Tv. rendelkezéseivel összhangban kerültek 

hatályosításra. 

 

 

        Ellenjegyezte: 

 

 

        Dr.Monori Tamás ügyvéd 

        Sellye, 2021. július 15. 

        Kamarai azonosító: 36065669 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Pécsi Törvényszék Cégbírósága   02-09-073064 szám alatt vette cégjegyzékbe a „ORMÁNSÁG 

EGÉSZSÉGÉÉRT” NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság -ot. 

A  társaság tagjai 2021. július 15. napján elhatározták az alapító társasági szerződés módosítását. az 

alábbiak szerint: 

 

      TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS 

     MÓDOSÍTÁSA 

 

3.A társaság tevékenységi körei 

 

3.1. Főtevékenység /nem jövedelemszerzésre irányuló tevékenység/ 

86.21. Általános járóbeteg ellátás 

3.2. Nem jövedelemszerzésre irányuló egyéb tevékenységi körök: 

84.12 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás / kivéve társadalombiztosítás/ 

igazgatása 

86.22 Szakorvosi járóbeteg-ellátás 

86.23 Fogorvosi járóbeteg-ellátás 

86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 

82.11. Összetett adminisztratív szolgáltatás 

82.19. Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

82.30. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

82.99. M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

85.42. Felsőfokú oktatás 

85.51. Sport, szabadidős képzés 

85.59. M.n.s. egyéb oktatás 

85.60. Oktatást kiegészítő tevékenység 

86.21. Általános járóbeteg ellátás  

93.19. Egyéb sporttevékenység 

 

3.3. Kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységi kör: 

68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 

A jelen társasági szerződés módosítást a társaság tagjai elolvasás és együttes értelmezés után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. 

 

Sellye, 2021. július 15. 

 

 

 

 

Sellye Város Önkormányzata    Kákics Község Önkormányzata 

tag       tag - közös képviselő 

képv. Nagy Attila polgármester    képv: Szekeresné Spang Lívia Katalin 

       polgármester 

              

 

Ellenjegyezte: 

 

 

Dr.Monori Tamás ügyvéd 

Sellye, 2021. július 15. 

Kamarai azonosító szám: 36065669 



TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV 

 

Amely készült „AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT” NONPROFIT KORLÁTOLT 

FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG taggyűlésén 2021. július 15. napján a társaság székhelyén (7960 Sellye, 

Bodonyi utca 1/A). 

 

Jelen vannak: 

- Sellye Város Önkormányzata tag képviseletében Nagy Attila polgármester, 

- Kákics Község Önkormányzata tag (közös képviselő) képviseletében Szekeresné Spang 

Lívia polgármester, 

- dr. Springó Zsolt ügyvezető. 

 

Dr. Springó Zsolt ügyvezető köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a törzstőke 100%-a 

képviselve van, így a taggyűlés határozatképes. Jegyzőkönyv-vezetőnek javasolja személyét, míg 

jegyzőkönyv-hitelesítőnek a Sellye Város Önkormányzata tag képviseletében jelen lévő Nagy Attila 

polgármestert megválasztani. 

 

1/2021.07.15./ Taggyűlési határozat 

A taggyűlés jegyzőkönyv-vezetőnek dr. Springó Zsoltot, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Nagy Attilát 

egyhangúlag megválasztja.  

 

Dr. Springó Zsolt javasolja, hogy a társaság tevékenységi körei egészüljenek ki az alábbiakkal és a 

társasági szerződés ennek megfelelően kerüljön hatályosításra: 

82.11. Összetett adminisztratív szolgáltatás 

82.19. Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

82.30. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

82.99. M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

85.42. Felsőfokú oktatás 

85.51. Sport, szabadidős képzés 

85.59. M.n.s. egyéb oktatás 

85.60. Oktatást kiegészítő tevékenység 

86.21. Általános járóbeteg ellátás  

93.19. Egyéb sporttevékenység 

 

2/2021.07.15./ Taggyűlési határozat 

A taggyűlés egyhangúlag elhatározza, hogy a társaság tevékenységi körei a fenti, az ügyvezető által 

javasolt tevékenységi körökkel kerüljenek kiegészítésre azzal, hogy e tevékenységi körök a társaság 

nem jövedelemszerzésre irányuló egyéb tevékenységi körei lesznek. A taggyűlés egyhangúlag elfogadja 

ezen újabb tevékenységi körökkel kiegészített, hatályos társasági szerződésmódosítást és egységes 

szerkezetbe foglalt társasági szerződést. 

 

K.m.f. 

 

 

Dr. Springó Zsolt      Nagy Attila 

jegyzőkönyv-vezető      jegyzőkönyv-hitelesítő 

ügyvezető 

 

 

Ellenjegyezte: 

 

 

Dr.Monori Tamás ügyvéd 

Sellye, 2021. július 15. 

Kamarai azonosító szám: 36065669 


