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Jegyzőkönyvi kivonat 
 
 
 
Gyömrő Város Önkormányzatának 2002. december 16-án megtartott rendkívüli testületi 
ülés jegyzőkönyvéből. 
 
/Kihagyva a kihagyandók!/ 
 
 
Tárgy: Gyömrő Városi Település Üzemeltető és Fejlesztő Kht. létrehozása. 
 
 

298/2002. (XII.16.) sz. önkormányzati határozat 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, 
0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 
 
1.) Gyömrő Város Önkormányzata – a Ptk. 57-60. §-ban és a gazdasági társaságokról 
szóló 1997. évi CXLIV. törvényben (Gt.) foglaltaknak megfelelően – figyelemmel a 
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Kht.) rendelkezéseire, a 
jegyzőkönyvhöz csatolt Alapító Okiratban meghatározott helyi közszolgáltatási feladatok 
folyamatos ellátására közhasznú társaság létrehozását határozza el, egyúttal kérve a Pest 
Megyei Bíróságot mint Cégbíróságot a társaság kiemelkedően közhasznú szervezetként 
történő nyilvántartásba vételére. 
 
2.) A képviselő-testület a közhasznú társaság jegyzőkönyvhöz csatolt Alapító Okiratát 
elfogadja. 
 
Az Alapító Okirat szerint 
 

- A társaság neve: Gyömrő Városi Település Üzemeltető és Fejlesztő Közhasznú 
Társaság 
A társaság rövidített neve: Gyömrői TÜF Kht. 
 

- A társaság székhelye: 2230 Gyömrő, Szabadság tér 1. 
A társaság telephelye: 2230 Gyömrő, Szabadság tér 5. 
 

- A közhasznú társaság határozatlan időre alakul. A cég bejegyzéséig 
előtársaságként működik. 

- A Kht. egyszemélyes társaság, jogi személy. A képviselő-testület – figyelemmel az 
1997. évi CLVI. törvény 2. § (1) bek. d) pontjában foglaltakra és az általa ellátni 
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szándékozott közfeladatokra – a társaságot kiemelkedően közhasznú 
szervezetként hozta létre. Közhasznú tevékenysége: az 1997. évi CLVI. törvény 
26. § c) 6. pontjában meghatározott kulturális örökség megóvása, c) 7. pontjában 
meghatározott műemlékvédelem, c) 8. pontjában meghatározott 
természetvédelem, c) 9. pontjában meghatározott környezetvédelem, c) 14. 
pontjában meghatározott sporttevékenység. 

 
3.) A társaság célja: 
 
Az alapító önkormányzat – ezen alapító okiratban meghatározott körű – vagyonának, 
értékeinek gyarapítása, működtetése, a jogszabályi lehetőségeken belüli hasznosítása, 
védelme, megóvása. Az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott 
helyi közszolgáltatások közül az önkormányzat képviselő-testülete által megjelölt 
következő kiemelt feladatok ellátásának szervezése, összehangolása: településfejlesztés, 
épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, vízrendezés és csapadékvíz-
elvezetés, csatornázás, köztemető fenntartása, helyi közutak és közterületek fenntartása, 
köztisztaság és településtisztaság fenntartása, a településtisztaság biztosítása, a sport 
támogatása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. 
 
4.) A társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió Forint, amely kizárólag 
készpénzből áll. Ebből az összegből 1.003.000,- Ft-ot a társaság megalakulásakor a 
társaság ügyvezetése által nyitott pénzintézeti számlára átutal. A törzstőke fennmaradó 
részét egy éven belül fizeti be. 
 
5.) A társaság 
 

a.) első ügyvezetője 5 üzleti év időtartamra (melyből az első év próbaidő) szóló 
megbízatással és bruttó 150.000,- Ft, azaz Egyszázötvenezer Forint juttatással: 

 
Név: Agócs Zoltán 
Szül. hely, év, hó, nap: Budapest, 1970. április 28. 
Szem. ig. száma: AJ 290 153 
Anyja neve: Durkó Róza 
Lakcíme: 2230 Gyömrő, Orgona u. 3. 

 
b.) könyvvizsgálója 5.000,- Ft + ÁFA havi díj ellenében, 5 évre szóló megbízatással 

 
Név: Kanász Péterné 
Leánykori név: Kupfernintz Edit 
Szül. hely, év, hó, nap: Budapest, 1958. június 25. 
Szem. ig. száma: AJ 090912 
Anyja neve: Jekkel Mária 
Lakcíme: 1144 Budapest, Füredi u. 19/c. 
Könyvvizsg. ig. száma: 005720 

 
c.) Felügyelő Bizottsága 5 üzleti évre szóló megbízatással 

 
c1. 
Név:  Gazdag István elnök 
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Szül. adatok: Dunavarsány, 1947. szeptember 21. 
Anyja neve: Lengyel Mária 
Lakcíme:  2230 Gyömrő, Zrínyi u. 5. 
 
c2. 
Név:  Benkő Zoltán tag 
Szül. adatok: Budapest, 1964. április 19. 
Anyja neve: Nyeste Aranka 
Lakcíme:  2230 Gyömrő, Klapka u. 7/a. 
 
c3. 
Név:  Kerepesi Lászlóné tag 
Szül. adatok: Tiszaszentimre, 1952. november 12. 
Anyja neve: Gyulai Mária 
Lakcíme:  2230 Gyömrő, Nefelejcs u. 47. 
 
c4. 
Név:  Nagy András tag 
Szül. adatok: Budapest, 1981. március 16. 
Anyja neve: Szigeti Éva 
Lakcíme:  2230 Gyömrő, Bercsényi u. 21. 
 
c5. 
Név:  Dr. Petky Ferenc tag 
Szül. adatok: Ungvár, 1966. április 20. 
Anyja neve: Bacsinszky Anna 
Lakcíme:  2230 Gyömrő, Táncsics M. u. 95. 

 
6.) A képviselő-testület a közhasznú társaság létrehozásával, okiratainak elkészítésével és 
bírósági nyilvántartásba vételével kapcsolatos jogi képviseleti feladatok ellátásával – az 
átalánydíjas szerződésük keretei között – a Kiss-Tápay-Viszlói Ügyvédi Irodát bízza 
meg. 
 
Felelős: polgármester, jegyző. 
Hat. idő: a bejegyzési kérelem előterjesztésére 2002. december 31. 
 
 
 

/Gyenes Levente/ s.k.      /Varga Ernő/ s.k. 
    polgármester          jegyző 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
Gyömrő, 2002. december 23. 
 
 
/Sutús Judit/ 
jegyzőkönyvvezető 


