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205/2007. (VI. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, mint az átvevı HAHUSZO 
Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Közhasznú Társaság, valamint a beolvadó 
NYÍRÁPO Nyíradonyi Ápolási Otthon Közhasznú Társaság alapítója – a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 73. § (1)-(4) bekezdésének megfelelıen, a 
közhasznú társaságok egyesüléséhez kapcsolódóan az egyesüléssel létrejövı közhasznú 
társaság vagyonmérlegét - a határozat mellékletét képezı vagyonmérleg-tervezet és 
vagyonleltár-tervezet szerint – 150.908 -EFt mérlegfıösszeggel, ezen belül 3.100 EFt 
törzstıkével elfogadja. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét és a társaság ügyvezetıjét az egyesüléssel összefüggı 
intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
    Verdó György, a HAHUSZO Kht. ügyvezetıje 
Határidı:           2007. július 15. 
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206/2007. (VI. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése – mint a HAHUSZO Hajdúnánási Humán 
Szolgáltató Otthon Közhasznú Társaság valamint a NYÍRÁPO Nyíradonyi Ápolási Otthon 
Közhasznú Társaság Alapítója – a két társaság egyesülése érdekében a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 79. § (1)-(3) bekezdésének megfelelıen, az átvevı 
HAHUSZO Kht. és a beolvadó NYÍRÁPO Kht. vonatkozásában az egyesülési szerzıdést a 
következık szerinti tartalommal fogadja el: 
 

EGYESÜLÉSI SZERZİDÉS 
 

(az egyesülés módja: beolvadás) 
 
amely létrejött  
 

- egyrészrıl a HAHUSZO Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Közhasznú 
Társaság (székhely: 4080 Hajdúnánás, Fürdı u. 1., cégjegyzékszám: 09-14-000014, 
adószám: 18549878, képviselı: Verdó György, ügyvezetı), a továbbiakban, mint 
Átvevı társaság, 

- másrészrıl a NYÍRÁPO Nyíradonyi Ápolási Otthon Közhasznú Társaság 
(székhely: 4254 Nyíradony, Vörösmarty u. 26., cégjegyzékszám: 09-14000023, 
adószám: 18552533, képviselı: Budai Adolfné, ügyvezetı), a továbbiakban, mint 
Beolvadó társaság 

között az alábbi feltételek szerint:  
 
1./ A felek megállapítják, hogy a fenti társaságok közhasznú és gazdasági céljai, amelyek 
realizálása érdekében az egyesülı társaságokat megalapították, a továbbiakban sikeresen 
akkor valósulhatnak meg, ha a Beolvadó társaság a 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: 
Társasági törvény) alapján egyesül az Átvevı társasággal. Az egyesülés módja beolvadás, 
amelynek során a Beolvadó társaság 2007. április 30-ai fordulónapú mérleg és 
vagyonleltáradatok alapján beolvad az Átvevı társaságba, melynek eredményeképpen a 
Beolvadó társaság megszőnik és az Átvevı társaság a Beolvadó társaság általános jogutója 
lesz.  
 
A fentiek szerint meghatározott beolvadás a 2006. IV. törvény. 77. §-81. §-aiban 
meghatározott rendelkezés alapján történik.  
 
2./ E dokumentumot aláíró felek ezen dokumentum aláírásával elismerik, hogy a beolvadásra 
vonatkozó döntés meghozatala elıtt egymás részére minden olyan felvilágosítást megadtak, 
amely a beolvadásra vonatkozó döntés meghozatalához szükséges, illetve amely felvilágosítás 
megadására a Társasági törvény szerint kötelesek.  
 
3./ A felek megállapodnak abban, hogy a beolvadás fordulónapja 2007. április 30., illetve az 
Átvevı társaság alapító okirata módosítása elfogadásának idıpontja 2007. július 20. napja 
lesz. 
 
4./ A beolvadási folyamatban részt vevı gazdasági társaságok adatai: 



8. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 943. 

Az Átvevı társaság adatai a beolvadás elıtt: 
 
• Cégneve: HAHUSZO Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Közhasznú Társaság 
• Rövidített neve: HAHUSZO Kht. 
• Cégjegyzékszáma: 09-14-000014 
• Adószám: 18549878 
• Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Fürdı u. 1. 
• Telephelye: 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 46. 
• A Társaság alapítója: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (székhely: 4024 Debrecen, Piac 

u. 54., képviseli: Rácz Róbert, a közgyőlés elnöke)  
• A Társaság ügyvezetıje: Verdó György (an: Gábor Gizella), 4066 Tiszacsege, Hataj u. 58. 

szám alatti lakos  
• Törzstıke: 3.100.000.- Ft, azaz Hárommillió-egyszázezer forint 
 
A Beolvadó társaság adatai: 
 
• Cégneve: NYÍRÁPO Nyíradonyi Ápolási Otthon Közhasznú Társaság  
• Rövidített neve: NYÍRÁPO Kht. 
• Cégjegyzékszáma: 09-14000023 
• Adószám: 18552533 
• Székhelye: 4254 Nyíradony, Vörösmarty u. 26. 
• A Társaság alapítója: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (székhely: 4024 Debrecen, Piac 

u. 54., képviseli: Rácz Róbert, a közgyőlés elnöke)  
• A Társaság ügyvezetıje: Budai Adolfné (születési neve: Pesti Ildikó, an: Nagy Klára), 

4254 Nyíradony, Széchenyi u. 2. szám alatti lakos 
• Törzstıke: 3.290.000.- Ft, azaz Hárommillió-kettıszázkilencvenezer forint.  
 
Az Átvevı társaság adatai a beolvadás után: 
 
• Cégneve: HAHUSZO Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Közhasznú Társaság 
• Rövidített neve: HAHUSZO Kht. 
• Cégjegyzékszáma: 09-14-000014 
• Adószám: 18549878 
• Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Fürdı u. 1. 
• Telephelye: 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 46. 
• Fióktelepe: 4254 Nyíradony, Vörösmarty u. 26. 
• Az alapító okirat kelte: 2007. június 29. 
• A Társaság alapítója: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (székhely: 4024 Debrecen, Piac 

u. 54., képviseli: Rácz Róbert, a közgyőlés elnöke)  
 
5./ Az átvevı közhasznú társaság alapító okiratában szükséges módosítások tervezete: 
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HAHUSZO KHT. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 

 
1. Az alapító okirat 2. pontja a következı, dılt betővel jelzett szavakkal egészül ki: 

 
„A társaság fióktelepe:  4254 Nyíradony, Vörösmarty u. 26.” 
 

2. Az alapító okirat 4. pontja a következı, dılt betővel jelzett szavakkal, illetve 
szöveggel egészül ki: 

 
 Egyéb közhasznú tevékenységi körök: 
 
 „01.30 ’03 Vegyes gazdálkodás 

 
 A 01.30 Vegyes gazdálkodás a hátrányos helyzető csoportok társadalmi 

egyenlıségének elısegítése és rehabilitációs foglalkoztatás keretében kerül sor.” 
 

3. Az alapító okirat 6. pontja a következı dılt betővel jelzett szöveggel egészül ki: 
 

„A társaság törzstıkéje 3.100.000. –Ft. azaz Hárommillió-egyszázezer forint. A nem 
pénzbeli betétet (apportot) az alapító az alapítói döntés meghozatalának napján, a 
társaság tulajdonába adta.” 
 

4. Az alapító okirat 9. pontja a következı, dılt betővel jelzett számokkal módosul: 
 

 9./Az alapító döntései: 
 

„Az alapító üléseit szükség szerint, de évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni. 
Összehívására a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke jogosult. 
Az alapító, mint egyszemélyes legfıbb szerv, a törvény szabályai alapján egyébként 
taggyőlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az arra jogosultak véleményének 
megismerését követıen hozza meg a társaság tevékenységével kapcsolatos döntését. 
Az alapító a döntést megelızıen köteles az ügyvezetı és a felügyelı bizottság 
véleményét megkérni. 
Az alapító a döntés meghozatalát megelızıen a döntési tervezetet írásban elküldi az 
ügyvezetınek és a felügyelı bizottság tagjainak, akik arra a kézhezvételtıl számított 3 
napon belül írásban véleményt nyilvánítanak.  
A felügyelı bizottság elnöke a vélemény kialakítása érdekében összehívja a felügyelı 
bizottság ülését, vagy a felügyelı bizottság valamennyi tagját írásban nyilatkoztatja a 
döntési tervezetrıl. Az ily módon összegyőjtött véleményeket, illetve a felügyelı 
bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyvet küldi meg írásban a döntési tervezet 
kézhezvételétıl számított 3 napon belül az alapítónak.  
Az ügyvezetı és a felügyelı bizottság a döntést megelızıen hozott írásban lefektetett 
véleményérıl teljes körő nyilvántartást köteles vezetni. Az írásos vélemények, illetve 
az ülésrıl készült jegyzıkönyvek nyilvánosak. 
A felügyelı bizottság olyan nyilvántartás vezetésére köteles, amelybıl megállapítható 
a döntésének tartalma, idıpontja, hatálya, illetve a döntés tervezetet támogatók és 
ellenzık számaránya (ha lehetséges személye is).” 
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5. Törlésre kerül az alapító okirat 6. pontjának a következık szerinti szövegezése: 
 

„A társaság törzstıkéje 3.100.000.- Ft, azaz Hárommillió-egyszázezer forint, 
amely áll 1.000.000.- Ft, azaz Egymillió forint pénzbeli betétbıl és 2.100.000.- Ft, 
azaz Kettımillió-egyszázezer forint nem pénzbeli hozzájárulásból. 
A nem pénzbeli hozzájárulás a törzstıke 68 %-a. 
Az alapító az 1.000.000.- Ft, azaz Egymillió forint pénzbeli betétet az Alapító 
okirat elıírása szerint 1996. november 16. napján a társaság bankszámlájára 
befizette, a társaság rendelkezésére bocsátotta, a társaság tulajdonába adta. 
Az alapító a 2.100.000.- Ft, azaz Kettımillió-egyszázezer forint nem pénzbeli 
hozzájárulást a mellékelt Apportlista alapján a társaság rendelkezésére 
bocsátotta, a társaság tulajdonába adta, az ügyvezetı a nem pénzbeli 
hozzájárulást átvette 1999. december 17. napján.” 

 
6. Törlésre kerül az alapító okirat 16. pontjából a félkövér betővel szedett 

szövegrész a következık szerint: 
 

16./ Egyéb rendelkezések: 
 

„A KHT közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független 
és azoknak agyagi támogatást nem nyújt. 
Az Alapító okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a 
Hajdú-Bihari Naplóban és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat hivatalos lapjában, 
az Önkormányzati Hírekben hozza nyilvánosságra.” 

 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.  
 

*  *  * 
 
6./ A fenti társaságok vezetı tisztségviselıi jelen dokumentumok aláírásával nyilatkoznak, 
hogy a Beolvadó társaság, valamint az Átvevı társaság törzstıkéje teljes egészében 
rendelkezésre lett bocsátva, így a társaságok egyesülésének nincsen akadálya. 
 
7./ Az Átvevı társaság beolvadás elıtti, illetve a beolvadást követı, valamint a Beolvadó 
társaság beolvadás elıtti vagyonmérleg tervezetei és vagyonleltárai e szerzıdés 
elválaszthatatlan mellékletét fogják képezni. 
 
8./ A felek rögzítik, hogy a beolvadás cégbejegyzéséig a társaságok tevékenységüket tovább 
folytatják, azonban iratain a beolvadás folyamatban létét kifejezetten jelzik.  
 
9./ A felek kötelezik magukat arra, hogy ezen beolvadás alapját képezı vagyonmérleg 
tervezeteket és a vagyonleltár tervezeteket: 
• független könyvvizsgálóval ellenıriztetik, 
• a vagyonmérleg tervezeteket elfogadásra a Társaságok legfıbb szerve elé terjesztik, 

akként, hogy annak legkésıbbi idıpontja 2007. június 29. napja lehet, 
• a Társaságok legfıbb szerve által elfogadott döntést a beolvadásról 8 napon belül a 

Cégközlönyben két egymást követı lapszámban közzéteszik, amelyben rögzítik: 
− a beolvadás alapján az Átvevı társaság nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, 
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− a beolvadással érintett társaságok vagyonmérleg tervezeteinek, 
vagyonleltárainak legfontosabb adatait, így különösen a saját tıke, illetve a 
jegyzett tıke összegét, 

− az Átvevı társaság tevékenységi köreit, 
− az Átvevı társaság vezetı tisztségviselıinek nevét és lakóhelyét, 
− az Átvevı társaság új Társasági szerzıdése elfogadásának idıpontját, 
− a hitelezıknek szóló felhívást, 
− az egyesülés módját, azaz a beolvadást. 

 
10./ Az Átvevı társaság vezetı tisztségviselıje e szerzıdés aláírásával tudomásul veszi, hogy 
a beolvadás cégbejegyzését követı 90 napon belül a vonatkozóan a cégbejegyzés napjával (a 
beolvadás elıtti és utáni állapot vonatkozásában is) végleges vagyonmérleget és vagyonleltárt 
kell készíteni. E vagyonmérleg és a Cégbírósághoz benyújtott vagyonmérleg tervezet szerint 
megállapított saját tıke közötti pozitív különbözetet a jegyzett tıkén felüli vagyonként kell 
figyelembe venni, negatív különbözet esetén pedig – ha arra a jegyzett tıkén felüli vagyon 
nem nyújt fedezetet – a jegyzett tıkét le kell szállítani. A végleges vagyonmérleget és 
vagyonleltárt a számviteli törvény szabályai szerint kell elkészíteni.  
 
11./ A felek rögzítik, hogy amennyiben a Cégbíróság a beolvadás cégbejegyzését megtagadja, 
vagy a bejegyzést elrendelı jogerıs végzés hatályon kívül helyezésre kerül, akkor mind az 
Átvevı, mint a Beolvadó társaság a beolvadást megelızı formájában mőködik tovább és 
ebben az esetben a felek a beolvadási folyamatot egy megfelelı fordulónappal 
újradokumentálják.  
 
 
12./ E dokumentum aláírói nyilatkoznak arról, hogy ezen beolvadás nem sérti a tisztességtelen 
piaci magatartás tilalmáról szóló törvény vonatkozó szabályait. 
 
13./ Ezen egyesülési szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a 2006. évi IV. törvény 
rendelkezései az irányadóak. 
 
Debrecen, 2007. június 29.  
 

.........................................................     ...............................................................  
      HAHUSZO Kht.                   NYÍRÁPO Kht.   

                             Átvevı Társaság   Beolvadó gazdasági társaság 
                  Verdó György    Budai Adolfné 
                                ügyvezetı                                                 ügyvezetı 

 
*  *  * 

 
A végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke, 
           Verdó György, a HAHUSZO Kht. ügyvezetıje 
    Budai Adolfné, a NYÍRÁPO Kht. ügyvezetıje 
Határidı:           2007. július 20.   
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207/2007. (VI. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, mint a HAHUSZO Hajdúnánási Humán 
Szolgáltató Otthon Közhasznú Társaság (Cg.: 09-14-000014) valamint a NYÍRÁPO 
Nyíradonyi Ápolási Otthon Közhasznú Társaság Alapítója – a gazdasági társaságokról szóló 
2006. évi IV. törvény 79. § (1)-(3) bekezdésének megfelelıen, az Átvevı HAHUSZO 
Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Kht., - mint a Beolvadó NYÍRÁPO Nyíradonyi 
Ápolási Otthon Kht. jogutódja - alapító okiratát, a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi 
IV. törvény 57-60 §-ai, valamint a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvénynek és 
a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvénynek a közhasznú társaságokra 
vonatkozó rendelkezései alapján a következık szerint fogadja el: 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
1./ Az egyszemélyes közhasznú társaság  /továbbiakban társaság/ cégneve: 
 
 HAHUSZO Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Közhasznú Társaság 
 

A társaság rövidített cégneve:  HAHUSZO  KHT 
 
2./ A társaság székhelye:  4080 Hajdúnánás, Fürdı u. 1. 
 
 A társaság telephelye:   4080 Hajdúnánás, Magyar u. 46. 
 
 A társaság fióktelepe:  4254 Nyíradony, Vörösmarty u. 26. 
  
 A társaság jogelıdje:   a Cg. 09-14-000023 cégjegyzékszám alatt 

bejegyzett NYÍRÁPO Nyíradonyi Ápolási Otthon Közhasznú Társaság 
 
3./ A társaság alapítója:  Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 

4024 Debrecen, Piac u. 54. 
 
 Képviseletében:   Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
 
 
4./ A társaság tevékenységi körei: 
 
 Fıtevékenység: 
  
 85.31    ’03 Szociális ellátás elhelyezéssel (közhasznú) 
 
 Egyéb közhasznú tevékenységi körök: 
 
 01.30 ’03 Vegyes gazdálkodás 
 01.41 ’03 Növénytermelési szolgáltatás 
 17.51 ’03 Szınyeggyártás 

74.70 ’03 Takarítás, tisztítás 
 85.14    ’03 Egyéb humán egészségügyi ellátás 
 85.32    ’03 Szociális ellátás elhelyezés nélkül 
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90.03  ’03 Szennyezıdésmentesítés 
93.01  ’03 Textil, szırme mosás, tisztítás 

 
 A 01.41 Növénytermelési szolgáltatás, a 17.51 Szınyeggyártás, a 74.70 Takarítás, 

tisztítás, a 90.03 Szennyezıdésmentesítés, valamint a 93.01 Textil, szırme mosás, 
tisztítás a hátrányos helyzető csoportok társadalmi egyenlıségének elısegítése 
érdekében és a munka-rehabilitációs, illetve fejlesztı-felkészítı foglalkoztatás 
keretében kerül sor.  

 A 01.30 Vegyes gazdálkodás a hátrányos helyzető csoportok társadalmi 
egyenlıségének elısegítése és rehabilitációs foglalkoztatás keretében kerül sor. 

 
  Egyéb üzletszerő gazdasági tevékenységi körök: 
  
 52.48    ’03 Egyéb máshova nem sorolt iparcikk kiskereskedelem 
 52.63    ’03 Egyéb nem bolti kiskereskedelem 
 55.23    ’03 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 
 55.51    ’03 Munkahelyi étkeztetés 
 55.52    ’03 Közétkeztetés 
 60.23    ’03 Egyéb szárazföldi személyszállítás 
 93.01    ’03 Textil, szırme mosás, tisztítás 
 93.05    ’03 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás 
 

A KHT vállalkozási tevékenységét csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi. 

 
A KHT közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyet a helyi 
önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 70. § (b) pontja, 
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi 
III. törvény 88. §-a a megyei önkormányzat kötelezı feladataként jelölt meg. 
 
Ha valamely gazdasági tevékenység folytatását jogszabály – ide nem értve az 
Önkormányzati rendeletet – hatósági engedélyhez (továbbiakban mőködési engedély) 
köti, a gazdasági társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában végezheti. 
 
Képesítéshez kötött tevékenységet – ide nem értve, ha az önkormányzati rendelet 
kivételt nem tesz - gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben 
személyesen közremőködı tagjai munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós 
polgárjogi szerzıdés alapján a társaság javára tevékenykedık között legalább egy 
olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek 
megfelel. 
 
 

5./ A társaság idıtartama: 
 

A társaságot az alapító határozatlan idıre hozta létre. 
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6./ A társaság törzstıkéje: 
 

„A társaság törzstıkéje 3.100.000. –Ft. azaz Hárommillió-egyszázezer forint. A nem 
pénzbeli betétet (apportot) az alapító az alapítói döntés meghozatalának napján, a 
társaság tulajdonába adta.” 

 
 
7./ A tag törzsbetéte: 
 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat: 
törzsbetét összege: 3.100.000.- Ft, azaz Hárommillió-egyszázezer forint. 
 
Törzsbetét összetétele: 
a) készpénz: 1.000.000.- Ft, azaz Egymillió forint, 

 b) nem pénzbeli hozzájárulás: 2.100.000.- Ft, azaz Kettımillió-egyszázezer forint (a 
mellékelt Apportlista alapján). 

 
 
8./ Üzletrész: 
 

A társaság bejegyzését követıen a tag jogait és a társaság vagyonából ıt megilletı 
hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet. 
 

 Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. 
 
 
9./ Az alapító döntései: 
 

A taggyőlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt és errıl a 
vezetı tisztségviselıt írásban értesíti.  
 
Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a 
törvény a taggyőlés kizárólagos hatáskörébe utal.  
 
Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik továbbá:  
-  az éves üzleti terv elfogadása, 
-  a közhasznúsági jelentés elfogadása. 
 
Szavazati jog mértéke: 100 %. 
Az alapító üléseit szükség szerint, de évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni. 
Összehívására a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke jogosult. 
Az alapító, mint egyszemélyes legfıbb szerv, a törvény szabályai alapján egyébként 
taggyőlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az arra jogosultak véleményének 
megismerését követıen hozza meg a társaság tevékenységével kapcsolatos döntését. 
Az alapító a döntést megelızıen köteles az ügyvezetı és a felügyelı bizottság 
véleményét megkérni. 
Az alapító a döntés meghozatalát megelızıen a döntési tervezetet írásban elküldi az 
ügyvezetınek és a felügyelı bizottság tagjainak, akik arra a kézhezvételtıl számított 3 
napon belül írásban véleményt nyilvánítanak.  
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A felügyelı bizottság elnöke a vélemény kialakítása érdekében összehívja a felügyelı 
bizottság ülését, vagy a felügyelı bizottság valamennyi tagját írásban nyilatkoztatja a 
döntési tervezetrıl.  
Az ily módon összegyőjtött véleményeket, illetve a felügyelı bizottság ülésérıl 
készült jegyzıkönyvet küldi meg írásban a döntési tervezet kézhezvételétıl számított 3 
napon belül az alapítónak.  
Az ügyvezetı és a felügyelı bizottság a döntést megelızıen hozott írásban lefektetett 
véleményérıl teljes körő nyilvántartást köteles vezetni. Az írásos vélemények, illetve 
az ülésrıl készült jegyzıkönyvek nyilvánosak. 
A felügyelı bizottság olyan nyilvántartás vezetésére köteles, amelybıl megállapítható 
a döntésének tartalma, idıpontja, hatálya, illetve a döntés tervezetet támogatók és 
ellenzık számaránya (ha lehetséges személye is).  

 
A felügyelı bizottság, valamint az ügyvezetı nyilvántartásába bárki betekinthet. 
Az alapító a döntését annak meghozatalától számított 15 napon belül írásban megküldi 
az ügyvezetınek és a felügyelı bizottságnak. 
Az ügyvezetı az alapító döntéseit a HAHUSZO Hajdúnánási Humán Szolgáltató 
Otthon Közhasznú Társaság hirdetıtábláján teszi közzé.  

 
Az alapító ülései nyilvánosak. 

 
A vezetı szerv határozathozatalában (alapító) nem vehet részt az a személy aki, vagy 
akinek közeli hozzátartozója /Ptk. 685. § b.) pont/, élettársa (a továbbiakban együtt: 
hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség, vagy felelısség alól mentesül, vagy 
bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként 
érdekelt. Nem minısül elınynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében 
a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a 
társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı 
okiratnak megfelelı cél szerinti juttatás. 
 
Az alapító határozatait a Határozatok könyvében kell nyilvántartani. 

 
 
10./ Ügyvezetı: 
 

A társaság ügyvezetıje:  Verdó György 
  Anyja neve: Gábor Gizella 

Lakcíme: 4066 Tiszacsege, Hataj u. 58. 
 

Megbízatása 2003. március 01. napjától 2008. február 28. napjáig szól. 
 
 Az ügyvezetı önállóan jogosult a társaság képviseletére. 
 
 Az alkalmazottak felett a munkáltatói jogokat Verdó György ügyvezetı gyakorolja. 
 

Az ügyvezetı összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok: 
• A vezetı szerv határozathozatalában (ügyvezetı) nem vehet részt az a személy, 

aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a 
továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy 
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felelısség alól mentesül, vagy bármilyen más elınyben részesül, illetve a 
megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt.  

 
Nem minısül elınynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a 
bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a 
társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı 
okiratnak megfelelı cél szerinti juttatás. 

• A közhasznú szervezet megszőntét követı két évig nem lehet más közhasznú 
szervezet vezetı tisztségviselıje (ügyvezetıje) az a személy, aki olyan közhasznú 
szervezetnél töltött be - annak megszőntét megelızı két évben legalább 1 évig - 
vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását 
nem egyenlítette ki. 

• Az ügyvezetı köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elızetesen 
tájékoztatni arról, amennyiben vezetı tisztséget egyidejőleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt.  

• A vezetı tisztségviselı az új vezetı tisztségviselıi megbízás elfogadásától 
számított 15 napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezetı tisztségviselı vagy 
felügyelı bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles. 

• Nem lehet ügyvezetı:  
- az, akit bőncselekmény elkövetése miatt jogerısen szabadságvesztés 

büntetésre ítéltek, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányos 
jogkövetkezmények alól nem mentesül;  

- az, akit jogerıs bírói ítélettel az ügyvezetıi tisztség gyakorlásától eltiltottak e 
tilalom hatálya alatt; 

- az, akit valamely más foglalkozástól jogerıs bírói ítélettel eltiltottak az ítélet 
hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet fıtevékenységként folytató 
gazdasági társaságban. 

• A gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követı 2 évig 
nem lehet más gazdasági társaság vezetı tisztségviselıje az a személy, aki a törlést 
megelızı naptári évben a gazdasági társaságnál vezetı tisztségviselı volt. 

• Az ügyvezetı nem szerezhet társasági részesedést a gazdasági társaságéval azonos 
tevékenységet fıtevékenységként megjelölı más gazdálkodó szervezetben /Ptk. 
685. § c) pont/, továbbá nem lehet vezetı tisztségviselı a társaságéval azonos 
fıtevékenységet végzı más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben.  

• Az ügyvezetı és közeli hozzátartozója /Ptk. 685. § b) pont/, valamint élettársa nem 
köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság fıtevékenységi körébe 
tartozó ügyleteket.  

• A gazdasági társaság ügyvezetıje és közeli hozzátartozója /Ptk. 685. § b) pont/, 
valamint élettársa ugyanannál a társaságnál felügyelı bizottság tagjává nem 
választható meg. 

 
Verdó György kijelenti, hogy személyében a fentiekben felsorolt kizáró és korlátozó 
körülmények nem állnak fenn. 

 
Az ügyvezetı döntéseirıl teljes körő nyilvántartást köteles vezetni, amelybıl 
megállapítható a döntés tartalma, idıpontja és hatálya. 
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11./ Cégjegyzés: 
 

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az ügyvezetı az iratokat a társaság 
cégneve alatt – hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelıen – saját névaláírásával 
látja el önállóan. 
 
 

12./ Felügyelı Bizottság: 
 

A felügyelı bizottság ellenırzi a KHT ügyvezetését. 
 
A felügyelı bizottság testületként jár el. A felügyelı bizottság tagjai sorából választ 
elnököt, szükség esetén elnökhelyettest. A felügyelı bizottság határozatképes, ha 
tagjainak 2/3-a, de legalább 3 tag jelen van, határozatát a jelenlévık egyszerő 
szótöbbségével hozza, nyílt szavazással.  
 
A felügyelı bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelı 
bizottsági tevékenységben nincs helye.  
A felügyelı bizottság tagját e minıségében a gazdasági társaság tagjai, illetve 
munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelı bizottság tagjai a társaság legfıbb szerve 
ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt.  
A felügyelı bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a társaság legfıbb 
szerve hagy jóvá.  
Ha a felügyelı bizottság tagjainak száma az Alapító okiratban meghatározott létszám 
alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja a gazdasági társaság ügyvezetése a 
felügyelı bizottság rendeltetésszerő mőködésének helyreállítása érdekében köteles 
összehívni a társaság legfıbb szervének ülését.  

 
A felügyelı bizottság az ügyvezetıtıl, illetve a társaság vezetı állású munkavállalóitól 
felvilágosítást kérhet, amit írásban, vagy elektronikus hírközlı eszköz útján terjeszt 
elı. Az ügyvezetı, illetve a társaság vezetı állású munkavállalója az ily módon 
elıterjesztett felvilágosítás kérésre 15 napon belül írásban, vagy elektronikus hírközlı 
eszköz útján köteles választ adni. 
 
A felügyelı bizottság egyes ellenırzési feladatok ellenırzésével bármely tagját 
megbízhatja, illetve az ellenırzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.  
A felügyelı bizottság a társaság könyveit és iratait, ha szükséges szakértık 
bevonásával megvizsgálhatja. 

 
A felügyelı bizottság köteles megvizsgálni a taggyőlés elé terjesztett valamennyi 
jelentést, továbbá a mérleget és a vagyonkimutatást. 
 
A felügyelı bizottság szükség szerint de évente legalább egyszer ülésezik. 
A felügyelı bizottság tagjainak száma 3 fı. 

 
A felügyelı bizottság ülését az elnök hívja össze oly módon, hogy a meghívót az ülést 
megelızı 3 nappal megküldi a felügyelı bizottsági tagoknak, valamint 
meghívottaknak.  
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A felügyelı bizottság üléseirıl jegyzıkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza a 
felügyelı bizottság döntésének tartalmát, idıpontját, hatályát, a támogatók és ellenzık 
számarányát.  
 
A felügyelı bizottság döntéseirıl átfogó nyilvántartást kell vezetni, amely 
nyilvántartásból a felügyelı bizottság döntésének tartalma, idıpontja és hatálya, illetve 
a döntést támogatók és ellenzık számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható. 
A felügyelı bizottság megbízatása 4 évre (2006. december 27. napjától 2010. 
december 27. napjáig) szól. 

 
 A felügyelı bizottság tagjai: 
 

Név:   Bársony Anikó 
Születési neve: Bársony Anikó 
Anyja neve:  Tóth Zsuzsanna 
Lakcíme:  4220 Hajdúböszörmény, Gombos A. u. 60. 

 
Név:   Dr. Nagy Imre 
Születési neve:  Dr. Nagy Imre 
Anyja neve:  Bocska Mária 
Lakcíme:  4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 18. III/5. 

 
Név:   Kovács Apor 
Születési neve: Kovács Apor 
Anyja neve:  Joó Ilona 
Lakcíme:  4100 Berettyóújfalu, Orbán B. tér 1. 

 
A felügyelı bizottság elnökére és tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi 
szabályok: 
• Nem lehet felügyelı bizottság elnöke, vagy tagja: 

- az a személy, aki a vezetı szerv elnöke, vagy tagja; 
- az a személy, aki a közhasznú társasággal a megbízatásán kívüli más 

tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik; 

- az a személy, aki a közhasznú társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve 
a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat; 

- az a személy, aki az elızı három bekezdésben meghatározott személyek 
hozzátartozója; 

- az, akit bőncselekmény elkövetése miatt jogerısen szabadságvesztés büntetésre 
ítéltek, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányos jogkövetkezmények alól 
nem mentesül;  

- az, akit jogerıs bírói ítélettel az ügyvezetıi tisztség gyakorlásától eltiltottak e 
tilalom hatálya alatt; 

- az, akit valamely más foglalkozástól jogerıs bírói ítélettel eltiltottak az ítélet 
hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet fıtevékenységként folytató 
gazdasági társaságban. 

• A közhasznú szervezet megszőntét követı 2 évig nem lehet más közhasznú 
szervezet vezetı tisztségviselıje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél 
töltött be - annak megszőntét megelızı két évben legalább 1 évig - vezetı 
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tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem 
egyenlítette ki. 

• A felügyelı bizottság elnöke, vagy tagja köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, amennyiben vezetı tisztséget egyidejőleg 
más közhasznú szervezetnél is betölt. 

• A gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követı 2 évig 
nem lehet más gazdasági társaság vezetı tisztségviselıje az a személy, aki a törlést 
megelızı naptári évben a gazdasági társaságnál vezetı tisztségviselı volt. 

• A felügyelı bizottság elnöke, vagy tagja nem szerezhet társasági részesedést a 
gazdasági társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó 
szervezetben, továbbá nem lehet vezetı tisztségviselı a társaságéval azonos 
tevékenységet is végzı más gazdálkodó szervezetben.  

• A felügyelı bizottság elnöke, vagy tagja és azok közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § 
b, pont) nem köthet a saját nevében, vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi 
körébe tartozó ügyleteket.  

 
Bársony Anikó, dr. Nagy Imre és Kovács Apor kijelentik, hogy személyükben a 
fentiekben felsorolt kizáró és korlátozó körülmények nem állnak fenn. 

 
Az ügyvezetı a felügyelı bizottság részére a jogszabályban rögzítetteken túl köteles 
minden olyan szerzıdést bemutatni, amelynek értéke az adott naptári évre, vagy 
egyszeri megbízás alapján meghaladja az 1.000.000.- Ft-ot, azaz Egymillió forintot 
mind a közhasznú, mind az üzletszerő tevékenység körében. 

 
 
13./ Könyvvizsgáló: 
 
 A társaság könyvvizsgálója:  WINAUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó 
      Betéti Társaság 
      székhelye: 4024 Debrecen, Nap u. 5. 

     Cg.: 09-06-013394 
     MKVK tagsági száma: 002295 

 
A WINAUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Betéti Társaságnál a könyvvizsgálói 
tevékenységért személyében felelıs:  Vida Ildikó 

       anyja neve: Hevesi Ildikó Etelka 
       lakcíme: 4024 Debrecen, Nap u. 5. 
       MKVK tagsági száma: 005854 
 

Megbízatása 2004. december 17. napjától 2009. április 30. napjáig szól. 
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Nem lehet könyvvizsgáló: 
- az a személy, aki a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja; 
- az a személy, aki a társaság vezetı tisztségviselıje, felügyelıbizottsági tagja, 

valamint ezen személyek közeli hozzátartozója /Ptk. 685. § c) pont/, élettársa, 
továbbá a társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minısége fennállása 
idején, valamint annak megszőnésétıl számított 3 évig; 

- az a személy, aki a külön törvényben megállapított összeférhetetlenségi szabály 
alatt áll. 

 
A könyvvizsgáló felelısségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve 
a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelısségi szabályok az irányadók. 
 
 

14./ Nyereség felosztása: 
 

A közhasznú társaság tevékenységébıl származó nyeresége nem osztható fel a tagok 
között, az eredményt az Alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítja a 
társaság. 
 
 

15./ A társaság megszőnése: 
 

A közhasznú társaság jogutód nélkül történı megszőnése esetén a társaság alapítója 
részére a tartozások kiegyenlítését követıen csak a törzsbetét alapításkori értéke 
adható ki, az ezt meghaladó vagyont a Hajdú-Bihar megyei pszichiátriai és értelmi 
fogyatékosok ápolására, gondozására kell fordítani. 

 
 

16./ Egyéb rendelkezések: 
 

A KHT közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független 
és azoknak agyagi támogatást nem nyújt. 
 
Az Alapító okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat hivatalos lapjában, az Önkormányzati Hírekben 
hozza nyilvánosságra. 
 
A közhasznú társaság döntéseit egyébként a HAHUSZO Hajdúnánási Humán 
Szolgáltató Otthon Közhasznú Társaság hirdetıtábláján teszi közzé. 
 
A közhasznú társaság mőködésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki 
betekinthet.  
 
A közhasznú társaság mőködésének, szolgáltatásai igénybevételének módjáról a 
tájékoztatás a HAHUSZO Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Közhasznú 
Társaság hirdetıtábláján, illetve az Önkormányzati Hírekben kerül közzétételre. 
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A jelen Alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 
2006. évi IV. törvény, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló 1959. évi IV. 
törvény, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni, valamint a társaságra a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése által 
hozott rendeletek és határozatok az irányadók. 
 
Debrecen, 2007. június 29. 
 
 
 

         Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
         (képv.: Rácz Róbert a megyei közgyőlés elnöke) 
                    alapító 
 

 
A végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke, 
           Verdó György, a HAHUSZO Kht. ügyvezetıje 
Határidı:           2007. július 15.   
 
 
 
208/2007. (VI. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, mint az átvevı DERMÁK Derecskei 
Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság, valamint a beolvadó 
HAJDÚÁPO Hajdúszoboszlói Humán Szolgáltató és Ápolási Otthon Közhasznú 
Társaság alapítója – a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 73. § (1)-(4) 
bekezdésének megfelelıen, a közhasznú társaságok egyesüléséhez kapcsolódóan az 
egyesüléssel létrejövı közhasznú társaság vagyonmérlegét - a határozat mellékletét képezı 
vagyonmérleg-tervezet és vagyonleltár-tervezet szerint – 538.240 -EFt mérlegfıösszeggel, 
ezen belül 3.270 EFt törzstıkével elfogadja. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét és a társaság ügyvezetıjét az egyesüléssel összefüggı 
intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
    Prek Sándorné, a DERMÁK Kht. ügyvezetıje 
Határidı:           2007. július 15. 
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209/2007. (VI. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése – mint a DERMÁK Derecskei 
Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság valamint a HAJDÚÁPO 
Hajdúszoboszlói Humán Szolgáltató és Ápolási Otthon Közhasznú Társaság Alapítója – a két 
társaság egyesülése érdekében a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 79. § 
(1)-(3) bekezdésének megfelelıen, az átvevı DERMÁK Kht. és a beolvadó HAJDÚÁPO Kht. 
vonatkozásában az egyesülési szerzıdést a következık szerinti tartalommal fogadja el: 
 

EGYESÜLÉSI SZERZİDÉS 
 

(az egyesülés módja: beolvadás) 
 
amely létrejött  
 

- egyrészrıl a DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú 
Társaság (székhely: 4130 Derecske, Morgó tanya 1., cégjegyzékszám: 09-14-000013, 
adószám: 18549861, képviselı: Prek Sándorné, ügyvezetı), a továbbiakban, mint 
Átvevı társaság, 

- másrészrıl a HAJDÚÁPO Hajdúszoboszlói Humán Szolgáltató és Ápolási Otthon 
Közhasznú Társaság (székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Hıforrás u. 105/c., 
cégjegyzékszám: 09-14000102, adószám: 22292191, képviselı: Sarkadi Zsolt, 
ügyvezetı), a továbbiakban, mint Beolvadó társaság 

között az alábbi feltételek szerint:  
 
1./ A felek megállapítják, hogy a fenti társaságok közhasznú és gazdasági céljai, amelyek 
realizálása érdekében az egyesülı társaságokat megalapították, a továbbiakban sikeresen 
akkor valósulhatnak meg, ha a Beolvadó társaság a 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: 
Társasági törvény) alapján egyesül az Átvevı társasággal. Az egyesülés módja beolvadás, 
amelynek során a Beolvadó társaság 2007. április 30-ai fordulónapú mérleg és 
vagyonleltáradatok alapján beolvad az Átvevı társaságba, melynek eredményeképpen a 
Beolvadó társaság megszőnik és az Átvevı társaság a Beolvadó társaság általános jogutója 
lesz.  
 
A fentiek szerint meghatározott beolvadás a 2006. IV. törvény. 77. §-81. §-aiban 
meghatározott rendelkezés alapján történik.  
 
2./ E dokumentumot aláíró felek ezen dokumentum aláírásával elismerik, hogy a beolvadásra 
vonatkozó döntés meghozatala elıtt egymás részére minden olyan felvilágosítást megadtak, 
amely a beolvadásra vonatkozó döntés meghozatalához szükséges, illetve amely felvilágosítás 
megadására a Társasági törvény szerint kötelesek.  
 
3./ A felek megállapodnak abban, hogy a beolvadás fordulónapja 2007. április 30., illetve az 
Átvevı társaság alapító okirata módosítása elfogadásának idıpontja 2007. július 20. napja 
lesz. 
 
4./ A beolvadási folyamatban részt vevı gazdasági társaságok adatai: 
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Az Átvevı társaság adatai a beolvadás elıtt: 
 
• Cégneve: DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság 
• Rövidített neve: DERMÁK Kht. 
• Cégjegyzékszáma: 09-14-000013 
• Adószám: 18549861 
• Székhelye:  4130 Derecske, Morgó tanya 1. 
• Telephelyei:  4130 Derecske, Tulipán u. 9. 
   4130 Derecske, Sas u. 1. 
   4130 Derecske, Köztársaság u. 103 
• A Társaság alapítója: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (székhely: 4024 Debrecen, Piac 

u. 54., képviseli: Rácz Róbert, a közgyőlés elnöke)  
• A Társaság ügyvezetıje: Prek Sándorné (sz.: Budai Róza, an: Gyırösi Róza ), 4273 

Hajdúbagos, Nagy u. 125. szám alatti lakos  
• Törzstıke: 3.270.000.- Ft, azaz Hárommillió-kettıszázhetvenezer forint 
 
A Beolvadó társaság adatai: 
 
• Cégneve: HAJDÚÁPO Hajdúszoboszlói Humán Szolgáltató és Ápolási Otthon 

Közhasznú Társaság 
• Rövidített neve: HAJDÚÁPO Kht. 
• Cégjegyzékszáma: 09-14000102 
• Adószám: 22292191 
• Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Hıforrás u. 105/c. 
• A Társaság alapítója: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (székhely: 4024 Debrecen, Piac 

u. 54., képviseli: Rácz Róbert, a közgyőlés elnöke)  
• A Társaság ügyvezetıje: Sarkadi Zsolt (an: Csipkés Katalin), 4027 Debrecen, Ibolya u. 

19. IV/10. szám alatti lakos 
• Törzstıke: 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió Ft 
 
Az Átvevı társaság adatai a beolvadás után: 
 
• Cégneve: DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság 
• Rövidített neve: DERMÁK Kht. 
• Cégjegyzékszáma: 09-14-000013 
• Adószám: 18549861 
• Székhelye:  4130 Derecske, Morgó tanya 1. 
• Telephelyei:  4130 Derecske, Tulipán u. 9. 
   4130 Derecske, Sas u. 1. 
   4130 Derecske, Köztársaság u. 103 
• Fióktelepe: 4200 Hajdúszoboszló, Hıforrás u. 105/c. 
• Az alapító okirat kelte: 2007. június 29. 
• A Társaság alapítója: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (székhely: 4024 Debrecen, Piac 

u. 54., képviseli: Rácz Róbert, a közgyőlés elnöke)  
 
5./ Az átvevı közhasznú társaság alapító okiratában szükséges módosítások tervezete: 
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DERMÁK KHT. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 
 
1. Az alapító okirat 2. pontja a következı, dılt betővel jelzett szavakkal, egészül ki: 

 
„A társaság fióktelepe:  4200 Hajdúszoboszló, Hıforrás u. 105/c.” 
 

2. Az alapító okirat 4. pontja a következı, dılt betővel jelzett szavakkal, illetve 
szöveggel egészül ki: 
 

 Egyéb közhasznú tevékenységi körök: 
 
 „20.51 Fatömegcikk gyártása 
 74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás 

 
A 20.51 Fatömegcikk gyártása és a 74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági 
szolgáltatás a hátrányos helyzető csoportok társadalmi egyenlıségének elısegítése 
érdekében és a munka-rehabilitációs, illetve fejlesztı-felkészítı foglalkoztatás 
keretében kerül sor.” 
 
Egyéb üzletszerő gazdasági tevékenységi körök 
 
„70.20 ’03 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
74.70 ’03 Takarítás, tisztítás 
74.87 ’03 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás 
85.32 ’03 Szociális ellátás elhelyezés nélkül 
90.03 ’03 Szennyezıdésmentesítés 
91.33 ’03 Máshova nem sorolt egyéb közösségi tevékenység” 
 
„A társaság 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontja szerinti közhasznú 
tevékenységei: 

 
• Gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység 
• Szociális tevékenység, idıskorúak gondozása” 
 

3. Az alapító okirat 6. pontja a következı, dılt betővel jelzett szöveggel egészül ki: 
 
„A társaság törzstıkéje 3.270.000. –Ft., azaz Hárommillió-kettıszázhetvenezer forint. 
A nem pénzbeli betétet (apportot) az alapító az alapítói döntés meghozatalának 
napján, a társaság tulajdonába adta.” 
 

4. Az alapító okirat 9. pontja a következı, dılt betővel jelzett számokkal módosul: 
 

 9./ Az alapító döntései: 
 

„Az alapító üléseit szükség szerint, de évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni. 
Összehívására a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke jogosult. 
Az alapító, mint egyszemélyes legfıbb szerv, a törvény szabályai alapján egyébként 
taggyőlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az arra jogosultak véleményének 
megismerését követıen hozza meg a társaság tevékenységével kapcsolatos döntését. 
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Az alapító a döntést megelızıen köteles az ügyvezetı és a felügyelı bizottság 
véleményét megkérni. 
Az alapító a döntés meghozatalát megelızıen a döntési tervezetet írásban elküldi az 
ügyvezetınek és a felügyelı bizottság tagjainak, akik arra a kézhezvételtıl számított 3 
napon belül írásban véleményt nyilvánítanak.  
A felügyelı bizottság elnöke a vélemény kialakítása érdekében összehívja a felügyelı 
bizottság ülését, vagy a felügyelı bizottság valamennyi tagját írásban nyilatkoztatja a 
döntési tervezetrıl. Az ily módon összegyőjtött véleményeket, illetve a felügyelı 
bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyvet küldi meg írásban a döntési tervezet 
kézhezvételétıl számított 3 napon belül az alapítónak.  
Az ügyvezetı és a felügyelı bizottság a döntést megelızıen hozott írásban lefektetett 
véleményérıl teljes körő nyilvántartást köteles vezetni. Az írásos vélemények, illetve 
az ülésrıl készült jegyzıkönyvek nyilvánosak. 
A felügyelı bizottság olyan nyilvántartás vezetésére köteles, amelybıl megállapítható 
a döntésének tartalma, idıpontja, hatálya, illetve a döntés tervezetet támogatók és 
ellenzık számaránya (ha lehetséges személye is).” 
 
 

5. Törlésre kerül az alapító okirat 6. pontjának a következık szerinti szövegezése: 
 

„A társaság törzstıkéje 3.270.000.- Ft, azaz Hárommillió-kettıszázhetvenezer 
forint, amely áll 1.000.000.- Ft, azaz Egymillió forint pénzbeli betétbıl és 
2.270.000.- Ft, azaz Kettımillió-kettıszázhetvenezer forint nem pénzbeli 
hozzájárulásból. 
 
A nem pénzbeli hozzájárulás a törzstıke 70 %-a. 
Az alapító az 1.000.000.- Ft, azaz Egymillió forint pénzbeli betétet az Alapító 
okirat elıírása szerint 1996. november 16. napján a társaság bankszámlájára 
befizette, a társaság rendelkezésére bocsátotta, a társaság tulajdonába adta. 
 
Az alapító a 2.270.000.- Ft, azaz Kettımillió-kettıszázhetvenezer forint nem 
pénzbeli hozzájárulást a mellékelt Apportlista alapján a társaság rendelkezésére 
bocsátotta, a társaság tulajdonába adta, az ügyvezetı a nem pénzbeli 
hozzájárulást átvette 1999. december 17. napján.” 

 
 

6. Törlésre kerül az alapító okirat 16. pontjából a félkövér betővel szedett szövegrész a 
következık szerint: 

 
16./ Egyéb rendelkezések: 

 
„A KHT közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független 
és azoknak agyagi támogatást nem nyújt. 
 
Az Alapító okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a 
Hajdú-Bihari Naplóban és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat hivatalos lapjában, 
az Önkormányzati Hírekben hozza nyilvánosságra.” 
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Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.  
 

*  *  * 
 
6./ A fenti társaságok vezetı tisztségviselıi jelen dokumentumok aláírásával nyilatkoznak, 
hogy a Beolvadó társaság, valamint az Átvevı társaság törzstıkéje teljes egészében 
rendelkezésre lett bocsátva, így a társaságok egyesülésének nincsen akadálya. 
 
7./ Az Átvevı társaság beolvadás elıtti, illetve a beolvadást követı, valamint a Beolvadó 
társaság beolvadás elıtti vagyonmérleg tervezetei és vagyonleltárai e szerzıdés 
elválaszthatatlan mellékletét fogják képezni. 
 
8./ A felek rögzítik, hogy a beolvadás cégbejegyzéséig a társaságok tevékenységüket tovább 
folytatják, azonban iratain a beolvadás folyamatban létét kifejezetten jelzik.  
 
9./ A felek kötelezik magukat arra, hogy ezen beolvadás alapját képezı vagyonmérleg 
tervezeteket és a vagyonleltár tervezeteket: 
• független könyvvizsgálóval ellenıriztetik, 
• a vagyonmérleg tervezeteket elfogadásra a Társaságok legfıbb szerve elé terjesztik, 

akként, hogy annak legkésıbbi idıpontja 2007. június 29. napja lehet, 
• a Társaságok legfıbb szerve által elfogadott döntést a beolvadásról 8 napon belül a 

Cégközlönyben két egymást követı lapszámban közzéteszik, amelyben rögzítik: 
− a beolvadás alapján az Átvevı társaság nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, 
− a beolvadással érintett társaságok vagyonmérleg tervezeteinek, vagyonleltárainak 

legfontosabb adatait, így különösen a saját tıke, illetve a jegyzett tıke összegét, 
− az Átvevı társaság tevékenységi köreit, 
− az Átvevı társaság vezetı tisztségviselıinek nevét és lakóhelyét, 
− az Átvevı társaság új Társasági szerzıdése elfogadásának idıpontját, 
− a hitelezıknek szóló felhívást, 
− az egyesülés módját, azaz a beolvadást. 

 
10./ Az Átvevı társaság vezetı tisztségviselıje e szerzıdés aláírásával tudomásul veszi, hogy 
a beolvadás cégbejegyzését követı 90 napon belül a vonatkozóan a cégbejegyzés napjával (a 
beolvadás elıtti és utáni állapot vonatkozásában is) végleges vagyonmérleget és vagyonleltárt 
kell készíteni. E vagyonmérleg és a Cégbírósághoz benyújtott vagyonmérleg tervezet szerint 
megállapított saját tıke közötti pozitív különbözetet a jegyzett tıkén felüli vagyonként kell 
figyelembe venni, negatív különbözet esetén pedig – ha arra a jegyzett tıkén felüli vagyon 
nem nyújt fedezetet – a jegyzett tıkét le kell szállítani. A végleges vagyonmérleget és 
vagyonleltárt a számviteli törvény szabályai szerint kell elkészíteni.  
 
11./ A felek rögzítik, hogy amennyiben a Cégbíróság a beolvadás cégbejegyzését megtagadja, 
vagy a bejegyzést elrendelı jogerıs végzés hatályon kívül helyezésre kerül, akkor mind az 
Átvevı, mint a Beolvadó társaság a beolvadást megelızı formájában mőködik tovább és 
ebben az esetben a felek a beolvadási folyamatot egy megfelelı fordulónappal 
újradokumentálják.  
 
12./ E dokumentum aláírói nyilatkoznak arról, hogy ezen beolvadás nem sérti a tisztességtelen 
piaci magatartás tilalmáról szóló törvény vonatkozó szabályait. 
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13./ Ezen egyesülési szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a 2006. évi IV. törvény 
rendelkezései az irányadóak. 
 
Debrecen, 2007. június 29.  
 
 
 
 

 
 

.........................................................     ...............................................................  
      DERMÁK Kht.                   HAJDÚÁPO Kht.   

                             Átvevı Társaság   Beolvadó gazdasági társaság 
                  Prek Sándorné    Sarkadi Zsolt 
                                ügyvezetı                                                 ügyvezetı 

 
*  *  * 

 
A végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke, 
           Prek Sándorné, a DERMÁK Kht. ügyvezetıje, 
    Sarkadi Zsolt, a HAJDÚÁPO Kht. ügyvezetıje 
Határidı:           2007. július 20.   
 
 
 
210/2007. (VI. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, mint a DERMÁK Derecskei 
Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság (Cg.: 09-14-000013) valamint a 
HAJDÚÁPO Hajdúszoboszlói Humán Szolgáltató és Ápolási Otthon Közhasznú Társaság 
Alapítója – a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 79. § (1)-(3) bekezdésének 
megfelelıen, az Átvevı DERMÁK Kht., - mint a Beolvadó HAJDÚÁPO Kht. jogutódja - 
alapító okiratát, a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény 57-60. §-ai, valamint 
a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvénynek és a közhasznú szervezetekrıl szóló 
1997. évi CLVI. törvénynek a közhasznú társaságokra vonatkozó rendelkezései alapján a 
következık szerint fogadja el: 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

1./ Az egyszemélyes közhasznú társaság  /továbbiakban társaság/ cégneve: 
 
 DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság 
 

A társaság rövidített cégneve:  DERMÁK KHT 
 
 
2./ A társaság székhelye: 4130 Derecske, Morgó tanya 1. 



968. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám 

 
 A társaság telephelyei:  4130 Derecske, Tulipán u. 9. 
     4130 Derecske, Sas u. 1. 
     4130 Derecske, Köztársaság u. 103. 

A társaság fióktelepe: 4200 Hajdúszoboszló, Hıforrás u. 105/c 
 

A társaság jogelıdje:  A Cg. 09-14000102 számon nyilvántartott HAJDÚÁPO 
Hajdúszoboszlói Humán Szolgáltató és Ápolási Otthon Közhasznú Társaság 

 
 
3./ A társaság alapítója:  Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
     4024 Debrecen, Piac u. 54. 
 

Képviseletében:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
 
4./ A társaság tevékenységi körei: 
 

Fıtevékenység: 
 
 85.31 ’03 Szociális ellátás elhelyezéssel (közhasznú) 
 
 
 

Egyéb közhasznú tevékenységi körök: 
 01.30 ’03 Vegyes gazdálkodás 
 20.51 03 Fatömegcikk gyártása 
 17.51 ’03 Szınyeggyártás 
 25.22 ’03 Mőanyag csomagolóeszköz gyártása 
 26.21 ’03 Háztartási kerámiagyártás 
 52.62 ’03 Piaci kiskereskedelem 
 52.63 ’03 Egyéb nem bolti kiskereskedelem 
 74.70 ’03 Takarítás, tisztítás 
 74.87 ’03 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás 
 85.14 ’03 Egyéb humán egészségügyi ellátás 
 85.32 ’03 Szociális ellátás elhelyezés nélkül 
 90.03 ’03 Szennyezıdésmentesítés 
 91.33 ’03 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
 93.01 ’03 Textil, szırme mosás, tisztítás 
 

A 01.30 Vegyes gazdálkodás, a 17.51 Szınyeggyártás, a 25.22 Mőanyag 
csomagolóeszköz gyártása, a 26.21 Háztartási kerámiagyártás, az 52.62 Piaci 
kiskereskedelem, az 52.63 Egyéb nem bolti kiskereskedelem, a 74.70 Takarítás, 
tisztítás, a 90.03 Szennyezıdésmentesítés, a 91.33 Máshova nem sorolt egyéb 
közösségi, társadalmi tevékenység, valamint a 93.01 Textil, szırme mosás, tisztítás a 
hátrányos helyzető csoportok társadalmi egyenlıségének elısegítése érdekében és a 
munka-rehabilitációs, illetve fejlesztı-felkészítı foglalkoztatás keretében kerül sor. 
A 20.51 Fatömegcikk gyártása és a 74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági 
szolgáltatás a hátrányos helyzető csoportok társadalmi egyenlıségének elısegítése 
érdekében és a munka-rehabilitációs, illetve fejlesztı-felkészítı foglalkoztatás 
keretében kerül sor. 
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Egyéb üzletszerő gazdasági tevékenységi körök: 

 
45.11 ’03 Épületbontás, földmunka 
45.41 ’03 Vakolás 
45.42 ’03 Épületasztalos-szerkezet szerelése 
45.43 ’03 Padló-, falburkolás 
45.44 ’03 Festés, üvegezés 
52.48 ’03 Egyéb máshova nem sorolt iparcikk kiskereskedelem 
52.63 ’03 Egyéb nem bolti kiskereskedelem 
55.23 ’03 Egyéb szálláshely szolgáltatás 
55.51 ’03 Munkahelyi étkeztetés 
55.52 ’03 Közétkeztetés 
60.23 ’03 Egyéb szárazföldi személyszállítás 
70.20 ’03 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
74.70 ’03 Takarítás, tisztítás 
74.87 ’03 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás 
80.42 ’03 Máshova nem sorolt felnıtt és egyéb oktatás 
85.32 ’03 Szociális ellátás elhelyezés nélkül 
90.03 ’03 Szennyezıdésmentesítés 
91.33  ’03  Máshova nem sorolt egyéb közösségi tevékenység 
93.01 ’03 Textil, szırme mosás, tisztítás 
93.05 ’03 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás 

 
A társaság az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontja szerinti közhasznú tevékenységei: 

 
o Gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység 
o Szociális tevékenység, idıskorúak gondozása 

 
A KHT vállalkozási tevékenységét csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi. 

 
A KHT közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyet a helyi 
önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 70. § (b) pontja, 
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi 
III. törvény 88. §-a a megyei önkormányzat kötelezı feladataként jelölt meg. 
 
Ha valamely gazdasági tevékenység folytatását jogszabály – ide nem értve az 
önkormányzati rendeletet – hatósági engedélyhez (továbbiakban mőködési engedély) 
köti, a gazdasági társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában végezheti. 

 
Képesítéshez kötött tevékenységet – ide nem értve, ha az önkormányzati rendelet 
kivételt nem tesz - gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben 
személyesen közremőködı tagjai munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós 
polgárjogi szerzıdés alapján a társaság javára tevékenykedık között legalább egy 
olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek 
megfelel. 
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5./ A társaság idıtartama: 
 

A társaságot az alapító határozatlan idıre hozta létre. 
 
6./ A társaság törzstıkéje: 
  

„A társaság törzstıkéje 3.270.000. –Ft., azaz Hárommillió-kettıszázhetvenezer forint. 
A nem pénzbeli betétet (apportot) az alapító az alapítói döntés meghozatalának 
napján, a társaság tulajdonába adta.” 

 
 
7./ A tag törzsbetéte: 

 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat: 
törzsbetét összege: 3.270.000.- Ft, azaz Hárommillió-kettıszázhetvenezer forint. 
 
Törzsbetét összetétele: 
készpénz: 1.000.000.- Ft, azaz Egymillió forint, 
nem pénzbeli hozzájárulás: 2.270.000.- Ft, azaz Kettımillió-kettıszázhetvenezer forint 
(a mellékelt Apportlista alapján). 

 
8./ Üzletrész: 

 
 A társaság bejegyzését követıen a tag jogait és a társaság vagyonából ıt megilletı 
hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet. 
Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. 

 
9./ Az alapító döntései: 
 

A taggyőlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt és errıl a 
vezetı tisztségviselıt írásban értesíti.  
 
Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a 
törvény a taggyőlés kizárólagos hatáskörébe utal.  
 
Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik továbbá:  
-  az éves üzleti terv elfogadása, 
-  a közhasznúsági jelentés elfogadása. 
 
Szavazati jog mértéke: 100 %. 

 
Az alapító üléseit szükség szerint, de évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni. 
Összehívására a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke jogosult. 
Az alapító, mint egyszemélyes legfıbb szerv, a törvény szabályai alapján egyébként 
taggyőlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az arra jogosultak véleményének 
megismerését követıen hozza meg a társaság tevékenységével kapcsolatos döntését. 
Az alapító a döntést megelızıen köteles az ügyvezetı és a felügyelı bizottság 
véleményét megkérni. 
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Az alapító a döntés meghozatalát megelızıen a döntési tervezetet írásban elküldi az 
ügyvezetınek és a felügyelı bizottság tagjainak, akik arra a kézhezvételtıl számított 3 
napon belül írásban véleményt nyilvánítanak.  
A felügyelı bizottság elnöke a vélemény kialakítása érdekében összehívja a felügyelı 
bizottság ülését, vagy a felügyelı bizottság valamennyi tagját írásban nyilatkoztatja a 
döntési tervezetrıl. Az ily módon összegyőjtött véleményeket, illetve a felügyelı 
bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyvet küldi meg írásban a döntési tervezet 
kézhezvételétıl számított 3 napon belül az alapítónak.  

 
Az ügyvezetı és a felügyelı bizottság a döntést megelızıen hozott írásban lefektetett 
véleményérıl teljes körő nyilvántartást köteles vezetni. Az írásos vélemények, illetve 
az ülésrıl készült jegyzıkönyvek nyilvánosak. 
A felügyelı bizottság olyan nyilvántartás vezetésére köteles, amelybıl megállapítható 
a döntésének tartalma, idıpontja, hatálya, illetve a döntés tervezetet támogatók és 
ellenzık számaránya (ha lehetséges személye is).  
A felügyelı bizottság, valamint az ügyvezetı nyilvántartásába bárki betekinthet. 
Az alapító a döntését annak meghozatalától számított 15 napon belül írásban megküldi 
az ügyvezetınek és a felügyelı bizottságnak. 
Az ügyvezetı az alapító döntéseit a DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási 
Központ Közhasznú Társaság hirdetıtábláján teszi közzé.  

 
Az alapító ülései nyilvánosak. 

 
A vezetı szerv határozathozatalában (alapító) nem vehet részt az a személy aki, vagy 
akinek közeli hozzátartozója /Ptk. 685. § b.) pont/, élettársa (a továbbiakban együtt: 
hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség, vagy felelısség alól mentesül, vagy 
bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként 
érdekelt. Nem minısül elınynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében 
a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a 
társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı 
okiratnak megfelelı cél szerinti juttatás. 
 
Az alapító határozatait a Határozatok könyvében kell nyilvántartani. 
 

10./ Ügyvezetı: 
 

A társaság ügyvezetıje: Prek Sándorné 
    születési neve: Budai Róza 

anyja neve: Gyırösi Róza 
lakcíme: 4273 Hajdúbagos, Nagy u. 125.  

 
 Megbízatása 2007. április 1. napjától 2012. március 31. napjáig szól. 
 
 Az ügyvezetı önállóan jogosult a társaság képviseletére. 
 

Az alkalmazottak felett a munkáltatói jogokat Prek Sándorné ügyvezetı gyakorolja. 
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Az ügyvezetı összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok: 
• A vezetı szerv határozathozatalában (ügyvezetı) nem vehet részt az a személy, 

aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a 
továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy 
felelısség alól mentesül, vagy bármilyen más elınyben részesül, illetve a 
megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minısül elınynek a közhasznú 
szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti 
juttatás. 

• A közhasznú szervezet megszőntét követı két évig nem lehet más közhasznú 
szervezet vezetı tisztségviselıje (ügyvezetıje) az a személy, aki olyan közhasznú 
szervezetnél töltött be - annak megszőntét megelızı két évben legalább 1 évig - 
vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását 
nem egyenlítette ki. 

• Az ügyvezetı köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elızetesen 
tájékoztatni arról, amennyiben vezetı tisztséget egyidejőleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt.  

• A vezetı tisztségviselı az új vezetı tisztségviselıi megbízás elfogadásától 
számított 15 napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezetı tisztségviselı vagy 
felügyelıbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles. 

• Nem lehet ügyvezetı:  
- az, akit bőncselekmény elkövetése miatt jogerısen szabadságvesztés büntetésre 

ítéltek, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányos jogkövetkezmények alól 
nem mentesül;  

- az, akit jogerıs bírói ítélettel az ügyvezetıi tisztség gyakorlásától eltiltottak e 
tilalom hatálya alatt; 

- az, akit valamely más foglalkozástól jogerıs bírói ítélettel eltiltottak az ítélet 
hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet fıtevékenységként folytató 
gazdasági társaságban. 

• A gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követı 2 évig 
nem lehet más gazdasági társaság vezetı tisztségviselıje az a személy, aki a törlést 
megelızı naptári évben a gazdasági társaságnál vezetı tisztségviselı volt. 

• Az ügyvezetı nem szerezhet társasági részesedést a gazdasági társaságéval azonos 
tevékenységet fıtevékenységként megjelölı más gazdálkodó szervezetben /Ptk. 
685. § c) pont/, továbbá nem lehet vezetı tisztségviselı a társaságéval azonos 
fıtevékenységet végzı más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben.  

• Az ügyvezetı és közeli hozzátartozója /Ptk. 685. § b) pont/, valamint élettársa nem 
köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság fıtevékenységi körébe 
tartozó ügyleteket.  

• A gazdasági társaság ügyvezetıje és közeli hozzátartozója /Ptk. 685. § b) pont/, 
valamint élettársa ugyanannál a társaságnál felügyelı bizottság tagjává nem 
választható meg.  

 
Prek Sándorné kijelenti, hogy személyében a fentiekben felsorolt kizáró és korlátozó 
körülmények nem állnak fenn. 
 
Az ügyvezetı döntéseirıl teljes körő nyilvántartást köteles vezetni, amelybıl 
megállapítható a döntés tartalma, idıpontja és hatálya. 
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11./ Cégjegyzés:  
 

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az ügyvezetı az iratokat a társaság 
cégneve alatt – hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelıen – saját névaláírásával 
látja el önállóan. 

 
12./ Felügyelı Bizottság: 
 

A felügyelı bizottság ellenırzi a KHT ügyvezetését. 
A felügyelı bizottság testületként jár el. 
A felügyelı bizottság tagjai sorából választ elnököt, szükség esetén elnökhelyettest. 
A felügyelı bizottság határozatképes, ha tagjainak 2/3-a, de legalább 3 tag jelen van, 
határozatát a jelenlévık egyszerő szótöbbségével hozza, nyílt szavazással.  
A felügyelı bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelı 
bizottsági tevékenységben nincs helye.  
A felügyelı bizottság tagját e minıségében a gazdasági társaság tagjai, illetve 
munkáltatója nem utasíthatja. 
A felügyelı bizottság tagjai a társaság legfıbb szerve ülésén tanácskozási joggal 
vehetnek részt.  
A felügyelı bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a társaság legfıbb 
szerve hagy jóvá.  
Ha a felügyelı bizottság tagjainak száma az Alapító okiratban meghatározott létszám 
alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja a gazdasági társaság ügyvezetése a 
felügyelı bizottság rendeltetésszerő mőködésének helyreállítása érdekében köteles 
összehívni a társaság legfıbb szervének ülését.  
A felügyelı bizottság az ügyvezetıtıl, illetve a társaság vezetı állású munkavállalóitól 
felvilágosítást kérhet, amit írásban, vagy elektronikus hírközlı eszköz útján terjeszt 
elı. Az ügyvezetı, illetve a társaság vezetı állású munkavállalója az ily módon 
elıterjesztett felvilágosítás kérésre 15 napon belül írásban, vagy elektronikus hírközlı 
eszköz útján köteles választ adni. 
A felügyelı bizottság egyes ellenırzési feladatok ellenırzésével bármely tagját 
megbízhatja, illetve az ellenırzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.  
A felügyelı bizottság a társaság könyveit és iratait, ha szükséges szakértık 
bevonásával megvizsgálhatja. 
A felügyelı bizottság köteles megvizsgálni a taggyőlés elé terjesztett valamennyi 
jelentést, továbbá a mérleget és a vagyonkimutatást. 
A felügyelı bizottság szükség szerint de évente legalább egyszer ülésezik. 
A felügyelı bizottság tagjainak száma 3 fı. 
A felügyelı bizottság ülését az elnök hívja össze oly módon, hogy a meghívót az ülést 
megelızı 3 nappal megküldi a felügyelı bizottsági tagoknak, valamint a 
meghívottaknak.  
A felügyelı bizottság üléseirıl jegyzıkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza a 
felügyelı bizottság döntésének tartalmát, idıpontját, hatályát, a támogatók és ellenzık 
számarányát.  
A felügyelı bizottság döntéseirıl átfogó nyilvántartást kell vezetni, amely 
nyilvántartásból a felügyelı bizottság döntésének tartalma, idıpontja és hatálya, illetve 
a döntést támogatók és ellenzık számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható. 
A felügyelı bizottság megbízatása 4 évre (2006. december 27. napjától 2010. 
december 27. napjáig) szól. 
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A felügyelı bizottság tagjai: 

 
Név: Farkas Sándorné 
Születési neve: Bene Erzsébet 
Anyja neve: Bujdosó Julianna 
Lakcíme: 4130 Derecske, Erkel F. u. 20. 
 
Név: Roóné Gombos Andrea 
Születési neve:  Gombos Andrea 
Anyja neve: Rácz Ibolya 
Lakcíme: 4272 Sáránd, Rákóczi u. 7/A. 
  
Név: Pápa Krisztián 
Születési neve:  Pápa Krisztián 
Anyja neve: Pántya Mária 
Lakcíme: 4130 Derecske, Kígyó u. 2. 

 
A felügyelı bizottság elnökére és tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi 
szabályok: 
• Nem lehet felügyelı bizottság elnöke, vagy tagja: 

- az a személy, aki a vezetı szerv elnöke, vagy tagja; 
- az a személy, aki a közhasznú társasággal a megbízatásán kívüli más 

tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik; 

- az a személy, aki a közhasznú társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve 
a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat; 

- az a személy, aki az elızı három bekezdésben meghatározott személyek 
hozzátartozója; 

- az, akit bőncselekmény elkövetése miatt jogerısen szabadságvesztés büntetésre 
ítéltek, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányos jogkövetkezmények alól 
nem mentesül;  

- az, akit jogerıs bírói ítélettel az ügyvezetıi tisztség gyakorlásától eltiltottak e 
tilalom hatálya alatt; 

- az, akit valamely más foglalkozástól jogerıs bírói ítélettel eltiltottak az ítélet 
hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet fıtevékenységként folytató 
gazdasági társaságban. 

• A közhasznú szervezet megszőntét követı 2 évig nem lehet más közhasznú 
szervezet vezetı tisztségviselıje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél 
töltött be - annak megszőntét megelızı két évben legalább 1 évig - vezetı 
tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem 
egyenlítette ki. 

• A felügyelı bizottság elnöke, vagy tagja köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, amennyiben vezetı tisztséget egyidejőleg 
más közhasznú szervezetnél is betölt. 

• A gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követı 2 évig 
nem lehet más gazdasági társaság vezetı tisztségviselıje az a személy, aki a törlést 
megelızı naptári évben a gazdasági társaságnál vezetı tisztségviselı volt. 

• A felügyelı bizottság elnöke, vagy tagja nem szerezhet társasági részesedést a 
gazdasági társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó 



8. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 975. 

szervezetben, továbbá nem lehet vezetı tisztségviselı a társaságéval azonos 
tevékenységet is végzı más gazdálkodó szervezetben.  

• A felügyelı bizottság elnöke, vagy tagja és azok közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § 
b, pont) nem köthet a saját nevében, vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi 
körébe tartozó ügyleteket.  

 
Farkas Sándorné, Roóné Gombos Andrea és Pápa Krisztián kijelentik, hogy 
személyükben a fentiekben felsorolt kizáró és korlátozó körülmények nem állnak fenn. 

 
Az ügyvezetı a felügyelı bizottság részére a jogszabályban rögzítetteken túl köteles 
minden olyan szerzıdést bemutatni, amelynek értéke az adott naptári évre, vagy 
egyszeri megbízás alapján meghaladja az 1.000.000.- Ft-ot, azaz Egymillió forintot 
mind a közhasznú, mind az üzletszerő tevékenység körében. 
 
 

13./ Könyvvizsgáló: 
A társaság könyvvizsgálója:             WINAUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó 

      Betéti Társaság 
      székhelye: 4024 Debrecen, Nap u. 5. 

     Cg.: 09-06-013394 
     MKVK tagsági száma: 002295 

 
A WINAUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Betéti Társaságnál a könyvvizsgálói 
tevékenységért személyében felelıs:  Vida Ildikó 

       anyja neve: Hevesi Ildikó Etelka 
       lakcíme: 4024 Debrecen, Nap u. 5. 
       MKVK tagsági száma: 005854 
  

Megbízatása 2005. január 21. napjától 2009. április 30. napjáig szól. 
 
 
Nem lehet könyvvizsgáló: 
- az a személy, aki a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja; 
- az a személy, aki a társaság vezetı tisztségviselıje, felügyelı bizottság tagja, 

valamint ezen személyek közeli hozzátartozója /Ptk. 685. § c) pont/, élettársa, 
továbbá a társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minısége fennállása 
idején, valamint annak megszőnésétıl számított 3 évig; 

- az a személy, aki a külön törvényben megállapított összeférhetetlenségi szabály 
alatt áll. 

 
A könyvvizsgáló felelısségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve 
a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelısségi szabályok az irányadók. 
 
 

14./ Nyereség felosztása: 
A közhasznú társaság tevékenységébıl származó nyeresége nem osztható fel a tagok 
között, az eredményt az Alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítja a 
társaság. 
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15./ A társaság megszőnése: 
 

A közhasznú társaság jogutód nélkül történı megszőnése esetén a társaság alapítója 
részére a tartozások kiegyenlítését követıen csak a törzsbetét alapításkori értéke 
adható ki, az ezt meghaladó vagyont a Hajdú-Bihar megyei pszichiátriai és értelmi 
fogyatékosok ápolására, gondozására kell fordítani. 

 
 
16./ Egyéb rendelkezések: 

 
A KHT közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független 
és azoknak agyagi támogatást nem nyújt. 

 
Az Alapító okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat hivatalos lapjában, az Önkormányzati Hírekben 
hozza nyilvánosságra. 

 
A közhasznú társaság döntéseit egyébként a DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és 
Ápolási Központ Közhasznú Társaság hirdetıtábláján teszi közzé. 

 
A közhasznú társaság mőködésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki 
betekinthet.  

 
A közhasznú társaság mőködésének, szolgáltatásai igénybevételének módjáról a 
tájékoztatás a DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú 
Társaság hirdetıtábláján, illetve az Önkormányzati Hírekben kerül közzétételre. 

 
A jelen Alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 
2006. évi IV. törvény, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló 1959. évi IV. 
törvény, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni, valamint a társaságra a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése által 
hozott rendeletek és határozatok az irányadók. 
 
 
Debrecen, 2007. június 29. 
 
              Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
      (képv.: Rácz Róbert a megyei közgyőlés elnöke) 
                alapító 
 
 
 
A végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke, 
           Prek Sándorné, a DERMÁK Kht. ügyvezetıje 
Határidı:           2007. július 15.   
 
 


