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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 30-án, 9:00 órakor megtartott 
rendkívüli NYÍLT üléséről. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Nagy Szilárd polgármester, valamint 

Kozák Ferencné, Németh Lajos, Guttyán Edina, Csabainé Bártfai Margit, Tóth-Varga Valéria és 
Oravecz Mihály testületi tagok. 

 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 

Dr. Fekete Nóra  az önkormányzat jegyzője 
 

Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi tagok közül 
mindenki jelen van /100%/, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
Nagy Szilárd polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján.  
 
A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 

 
A napirendre vonatkozó írásos anyagot a meghívóval mindenki megkapta. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi határozatot hozta. 
 
121/2016.(XI.30.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A napirendi pontokra tett javaslatról 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontokra tett javaslatot e l f o g a d j a .  
 
 

I. NAPIREND: 
Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat rendkívüli önkormányzatok támogatás igényléséről 
/írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nem hangzott 
el. 
 
Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a Kengyel Községi Önkormányzat rendkívüli 
önkormányzatok támogatás igényléséről szóló előterjesztést, melyet szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
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122/2016.(XI.30.) Kt. 
H a t á r o z a t  

 

A Kengyel Községi Önkormányzat rendkívüli önkormányzatok támogatás igényléséről 
 

Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a   Magyarország 2016. 
évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, valamint  a megyei 
önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati 
támogatásokról szóló belügyminiszter és nemzetgazdasági miniszter által közzétett 
pályázati kiírás  alapján pótlólagos támogatási   igényt nyújt be.   
  
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
Határidő: 2016. november 30. 
 
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja 
4. Irattár 

 
 

 

 
II. NAPIREND: 
Előterjesztés a Kengyeli Mezőgazdasági Szociális Szövetkezet Alapszabálya módosításának elfogadásáról 
/írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Dr. Fekete Nóra jegyző asszony ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nem 
hangzott el. 

Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Nagy Szilárd polgármester elfogadásra javasolja a Kengyeli Mezőgazdasági Szociális Szövetkezet 
Alapszabálya módosításának elfogadásáról szóló előterjesztést, melyet szavazásra bocsát. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
123/2016.(XI.30.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A Kengyeli Mezőgazdasági Szociális Szövetkezet Alapszabálya módosításának elfogadásáról  
 

 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő testülete  a Kengyeli Mezőgazdasági Szociális Szövetkezet e 
határozat melléklete szerinti Alapszabályának módosítását megismerte és azt elfogadja.  
 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
határidő: azonnal 
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Erről értesül: 
1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Kengyeli Mezőgazdasági Szociális Szövetkezet 
4. Irattár 

 



5 

Melléklet a 123/2016.(XI.30.) Kt. határozathoz 
 

  
 
 
 

Kengyeli Mezőgazdasági Szociális Szövetkezet 
 
 

 

ALAPSZABÁLYA 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

1. számú egységes szerkezetbe foglalás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szolnok, 2016. november 28. 
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A jelen Alapszabályt aláíró tagok elhatározzák, hogy a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény rendelkezései 
alapján szociális szövetkezetet hoznak létre. A szövetkezet az Alapszabályban meghatározott összegű vagyoni 
hozzájárulással (a tagok vagyoni hozzájárulásával) alapított, a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint működő, 
a tagok munkához juttatását, szociális helyzetük javítását szolgáló, jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó 
szervezet. 

I. Alapvető rendelkezések 
 
1. A Szövetkezet neve, logója  

 
1.1. Kengyeli Mezőgazdasási Szociális Szövetkezet  
 

 

 
 

2. A Szövetkezet székhelye  
 

1.1. 5083 Kengyel, Szabadság út 10. 
 

3. A Szövetkezet alapításának célja 
 

3.1. A fő cél egy olyan kölcsönös, szolidáris együttműködés kialakítása, amely válasz a piacgazdaság mindenütt 
tapasztalható negatív jellemzőire. Minden esetben az egyéni érdekkel szemben a közösségi érdeket 
hangsúlyozzuk. Az alá-fölé rendeltséggel szemben, a demokratikus, egyenrangú kapcsolatokat. A piac 
globális hatásával szemben, a helyi közösségek megerősödését és fenntarthatóságát tartjuk értéknek. A 
rejtett társadalmi kirekesztésre a helyi/kisközösségi befogadó és integráló társadalom működésének 
kialakításával válaszolunk.  
 

3.2. A szövetkezet tagjai a tevékenységüket az emberek közötti szolidaritásra építik, fontosnak tartják az alakító 
és építő, állampolgári magatartás megvalósítását munkájukban, és a napi működésben a demokratikus 
eljárások szerint döntenek. Olyan közös, helyi érdekeltségű tevékenységet folytatunk, amely biztonságos 
megélhetést, jó minőségű egyéni, családi és közösségi életformát tesz elérhetővé tagjaink számára. A 
szövetkezetünk fenti értékek szerinti gyakorlata hozzájárul a város és a kistérség fenntartható 
fejlődéséhez, az összetartó közösségi, és társadalmi működéshez, a társadalmi és gazdasági 
stabilizációhoz, a sokszínű foglalkoztatás megvalósításához,védelmet ad a kirekesztéssel szemben (a 
munkaerőpiacon hátránnyal indulók számára is),és egy formája a szegénység és mélyszegénység elleni 
küzdelemnek. Elősegíti a Kengyel környéki tanyavilág arculatának megőrzését, segíti a helyben maradást, 
csökkenti a tanyasi mélyszegénységet, társadalmi értéket teremt, a társadalmi mechanizmusok miatt 
kirekesztett egyéneket és családokat integrál. Az élhető társadalom és közösség egyik fontos alapköve e 
szociális szövetkezet. 
 

3.3. A közösségi együttműködés, a bizalom, a partnerség, a biztonságos munka és foglalkoztatás logikáját 
követi a szövetkezeti tevékenységünk. Így valós alternatívát tudunk nyújtani a fenntartható társadalmi 
működésre, a kirekesztő piacgazdaság alternatívájaként, a szolidaritásra, a munka, az ember 
megbecsülésére, valamint a környezeti fenntarthatóság, szegénység elleni küzdelem, kirekesztés elleni 
fellépésre épülő tevékenységünkkel. 
 
 

4. A Szövetkezet fő tevékenységei: 
 
        47  Kiskereskedelem 
        68  Ingatlanügylet 
        78   Munkaerő-piaci szolgáltatások 

              81  Építményüzemeltetés, zöldterület kezelés 
 
A szövetkezet fő tevékenységi körei:  
Főtevékenység 
4.1. 01.11 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 
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További tevékenységek 
4.2. 01.19 Egyéb, nem évelő növény termesztése 
4.3. 01.46 Sertéstenyésztés 
4.4. 01.47 Baromfitenyésztés 
4.5.  01.49 Egyéb állat tenyésztése 
4.6.  01.50 Vegyes gazdálkodás 
4.7.  01.61 Növénytermesztési szolgáltatás 
4.8.   01.62 Állattenyésztési szolgáltatás 
4.9.   10.11 Húsfeldolgozás, - tartósítás 
4.10. 10.12 Baromfihús feldolgozása, tartósítása 
4.11. 10.32 Gyümölcs-, zöldség lé gyártása 
4.12. 10.39 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, - tartósítás 
4.13. 36.00 Víztermelés, - kezelés, - ellátás 
4.14. 47.21 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme 
4.15. 47.22 Hús-, húsáru kiskereskedelme 
4.16. 68.10 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
4.17. 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
4.18. 78.30 Egyéb emberierőforrás-ellátás, - gazdálkodás 
4.19. 81.10 Építményüzemeltetés 
4.20. 1520  Lábbeli gyártás 
4.21. 1419 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása 
4.22. 4120 Lakó- és nem lakó épület építése 
4.23. 4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
4.24. 4291 Vízi létesítmény építése 
4.25. 4311 Bontás 
4.26. 4312 Építési terület előkészítése 
4.27. 4751 Textil-kiskereskedelem 
4.28. 4771 Ruházat kiskereskedelem 

 
5. A Szövetkezet tagi vagyoni hozzájárulása  

5.1. A tagok vagyoni hozzájárulásukat pénzben teljesítik. A vagyoni hozzájárulás összege tagonként 
egységesen 5.000 Ft, melynek befizetését minden tag vállalja.  

5.2. A tagok vagyoni hozzájárulásuk 100%-át az Alapszabály elfogadását követő 30 napon belül a szövetkezet 
bankszámlájára történő utalással teljesítik. 

6. A szövetkezet időtartama  
 
A szövetkezet határozatlan időre jön létre. 
 
7. A szövetkezet alapító tagjai: 
 
7.1 név: Kengyel Községi Önkormányzat 
 cím: 5083 Kengyel, Szabadság út 10.  

adószám: 15732994-2-16 
 Törzskönyvi azonosító: 732990 
 Képviselő: Nagy Szilárd polgármester 
7.2       név: Hegedűs József 
 cím: 5726 Méhkerék, Dózsa utca 16. 
 Tartózkodási cím: 5008 Szolnok, Vörösmező utca 58. 
7.3 név: Laczó János 
 cím: 5083 Kengyel, Thököly út 64. 
7.4 név: Körmöndi Jánosné  
 cím: 5083 Kengyel, Arany János utca 10. 
7.5 név: Molnár Beáta 
 cím: 5083 Kengyel, Bajcsy-Zsilinszky út 10. 
 7.6 név: Kovácsné Szegő Nikolett 
 cím: 5083. Kengyel, Zrínyi Miklós út 11. 
7.7 név: Bérczi János 
 cím: 5083 Kengyel, Thököly út 68. 
7.8 név: Kozák János 
 cím: 4025 Debrecen, Iskola utca 3. TT. 1. 
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II. A SZÖVETKEZET ÉS A TAGOK KÖZÖTTI JOGVISZONY, 
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 
8 A tagsági jogviszony létrejötte 

 
8.1. A szövetkezet tagjai természetes személyek és települési önkormányzat lehetnek. A szövetkezeti tagsági 

jogviszony a szövetkezet alapításakor, vagy írásbeli kérelemmel kezdeményezett tagfelvételi határozattal 
keletkezik. 

 
8.2. A szövetkezet tagjai sorába az a személy vehető fel, aki: 
8.2.1. A szövetkezet alkalmazottja, akit az igazgató elnök (továbbiakban: Igazgató elnök) előterjeszt, 
8.2.2. vagy a szövetkezet tevékenységét bővíteni szándékozó tervvel rendelkezik melyet az igazgató elnök 

előterjesztésére a Közgyűlés megvalósíthatónak tart, 
8.2.3. vagy akinek munkahelye az újonnan indítandó tevékenység tervében – terv készítőjének nyilatkozata 

alapján – szerepel, 
8.2.4. és az Alapszabály és a szövetkezet egyéb rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. 
8.3. Tagfelvételről a Közgyűlés dönt. A Közgyűlés a felvételről a felvételi kérelem benyújtását követő 

legközelebbi ülésén határoz. A döntésről a belépni kívánó személyt írásban értesíteni kell. A tag 
felvételéhez a közgyűlés 2/3-os szavazattöbbséggel meghozott határozatára van szükség.  

8.4. A tagsági jogviszony a tagfelvételről szóló határozat meghozatalának időpontjára visszamenő hatállyal 
jön létre akkor, amikor a tag vagyoni hozzájárulásának egészét a szövetkezet rendelkezésére bocsátotta. Ezt 
8 munkanapon belül köteles megtenni, ellenkező esetben a tagfelvételi határozat érvényét veszti.  

 
9. A tagsági jogviszony tartalma, a tagok jogai és kötelezettségei 

 
9.1. A tagok jelen Alapszabálynak és a törvényi előírásoknak megfelelő módon irányítják a szövetkezet 

tevékenységét, illetve ellenőrzik annak szabályszerű működését. 
9.2. A szövetkezet működésének irányítása és ellenőrzése során a tagokat azonos jogok illetik meg.  
9.3. A szövetkezet tagja tagsági jogviszonya alapján 
9.3.1. teljesíti vagyoni hozzájárulását, 
9.3.2. az Alapszabályt, a Közgyűlés döntéseit és az Igazgató elnök rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek 

elfogadja, 
9.3.3. eleget tesz a szövetkezettel való gazdasági együttműködésből eredő feladatainak, illetve vállalásainak, 
9.3.4. személyes közreműködéssel, illetve egyéb vagyoni értékű szolgáltatás teljesítésével vesz részt a 

szövetkezet üzletszerű gazdasági tevékenységében, 
9.3.5. vagyoni hozzájárulásának, valamint munkavégzésének megfelelően részesedhet a gazdálkodás 

eredményéből, 
9.3.6. igénybe veheti a szövetkezet által a tagok részére biztosított szociális szolgáltatásokat, 
9.3.7. tanácskozási és egyenlő szavazati joggal részt vehet a Közgyűlésen, 
9.3.8. tisztséget viselhet a szövetkezetben, 
9.3.9. felvilágosítást kérhet a tisztségviselőktől a szövetkezetet érintő bármely kérdésben, 
9.3.10. kérheti, hogy a döntéshozó testület minden személyét közvetlenül érintő döntés meghozatala előtt 

hallgassa meg, 
9.3.11. élhet mindazon jogokkal, illetve eleget tesz mindazon kötelezettségeknek, amelyeket törvény a 

fentieken kívül lehetővé tesz, vagy előír. 
9.4. A tag személyes közreműködése 
9.4.1. Valamennyi természetes személy tag személyes közreműködést vállal a szövetkezet tevékenységében. 

Kengyel Községi Önkormányzat külön megállapodás alapján vállal közreműködést a szociális 
szövetkezet tevékenységében.   

9.4.2. Az értékteremtő (termelő, szolgáltató, kereskedelmi) folyamatokban történő személyes közreműködést 
– a kijelölt szakmai vezető irányításával,- a szövetkezet és a tag által megkötött szerződésben 
meghatározott módon, és időben végzik. 

10. A szövetkezet és a tag gazdasági együttműködése 
10.1. A tag és a szövetkezet közötti együttműködés magában foglalja az alábbiakat: 
10.1.1. a munkához jutás elősegítése; 
10.1.2. szociális helyzet javítását eredményező tevékenységek, 
10.1.3. oktatási jellegű feladatok. 
10.2. A tagok személyes közreműködése történhet: 
10.2.1. Munkaviszonyban 
10.2.2. Tagi munkavégzési jogviszonyban 
10.2.3. Közfoglalkoztatási jogviszonyban 
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10.2.4. Megbízási jogviszonyban. 
10.2.5. Vállalkozási jogviszonyban. 
10.3. A tag joga használatba adni bármilyen forgalomképes vagyoni értékkel rendelkező dolgot, szellemi 

alkotást, valamint vagyoni értékű jogot, amely hozzájárul a szövetkezet működéséhez, amelyet a 
szövetkezet köteles a leltárában szerepeltetni. 

10.4. A szövetkezet tagjai és a szövetkezet Igazgató elnök 
10.5. e megállapodásban rendezik a személyes közreműködés módját és jogi formáját, valamint a 

munkavégzés nyilvántartását. 
 

11. Közösségi alap képzése és felhasználása 
 

11.1. A szövetkezet az adózás utáni eredményének meghatározott részét a közösségi alapba helyezi, 
amelynek a terhére a tagjai és hozzátartozóik számára az alábbi juttatásokat biztosítja, illetőleg 
támogatásokat folyósítja: 

11.1.1. Oktatási szolgáltatások, szakmai képzések, 
11.1.2. Egészségmegőrzést, rekreációt szolgáló szolgáltatások igénybevételéhez nyújtott támogatások 
11.1.3. Szociális juttatások 
11.1.4. Kulturális támogatások, 
11.1.5. Sport tevékenységhez nyújtott támogatások, juttatások 
11.1.6. Környezeti tanácsadás, szolgáltatás. 

 
11.2. A tárgyévi beszámolót elfogadó Közgyűlés határozza meg, hogy a közösségi alap hány százalékáig 

lehet a tárgyévet követő évben juttatásokat és támogatásokat teljesíteni. 
11.3. Az adózás utáni eredmény közösségi alapba helyezhető részét a Közgyűlés évenként határozza meg. 

 
11.4. A szövetkezet gazdasági társasággá való átalakulása vagy jogutód nélküli megszűnése esetén - a 

hitelezőkkel való elszámolást követően - a közösségi alapot Kengyel Községi Önkormányzat részére adja 
át. 
 

11.5. A közösségi alap terhére nyújtott szolgáltatás a nyereségből való részesedésként és a tagsági viszony 
megszűnéséhez kapcsolódó elszámolás során nem vehető figyelembe. 

 
12. Az adózás utáni eredmény felosztása 

 
12.1. A szövetkezet Közgyűlése a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg dönt az 

adózás utáni eredmény felosztásáról. 
 

12.2. Az adózás utáni eredményt az alábbi célokra oszthatja fel: 
12.2.1. meghatározza a tagok között a szövetkezettel való együttműködésük arányában felosztásra kerülő 

összeget, mely nem lehet kevesebb, mint az adózás utáni eredmény 50%-a; 
12.2.2. meghatározza a szövetkezet egyéb céljainak (beruházás stb.) megvalósítására szolgáló összeget. 

 
13. Tagi kölcsön 
13.1. A kötelező vagyoni hozzájárulását teljesített szövetkezeti tag kölcsönt nyújthat a szövetkezet számára 

(tagi kölcsön). 
13.2. Tagi kölcsön igénybevételére kizárólag akkor kerülhet sor, ha az rövid távon hasznosan képes szolgálni 

a szövetkezet céljainak megvalósulását. 
13.3. A tagi kölcsön igénybevételének esetköreit, felhasználásának módját, a visszafizetés rendjét a 

Közgyűlés által elfogadott szabályzatban kell meghatározni. 
13.4. A tagi kölcsönről a tag és az Igazgató elnök közokiratnak vagy teljes bizonyító erejű magánokiratnak 

minősülő írásbeli megállapodást köt, amelyben meghatározzák a kölcsön kamatmentességét vagy 
kamatának mértékét is. 

 
 
 

14. Munkavégzés a szövetkezetben 
 
A tag a szövetkezet részére munkát végez a 10.2. pontban meghatározottak szerint. A szövetkezeti tag tagsági 
jogviszonyának vagy munkavégzésére irányuló jogviszonyának a megszűnése a másik jogviszonyra nincs 
kihatással. 
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15. A tagsági jogviszony megszűnése 
 

15.1. A tagsági jogviszony megszűnik: 
15.1.1. ha a tag a szövetkezetből kilép; 
15.1.2. ha a tag vagyoni hozzájárulását (pótbefizetési kötelezettségét) – az Alapszabályban (Közgyűlési 

határozatban) meghatározott időpontig – nem teljesítette; 
15.1.3. a tag halálával; 
15.1.4. ha a bíróság a tagot kizárja; valamint 
15.1.5. a szövetkezet átalakulásával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 
15.2. A kilépési szándékot írásban, az Igazgató elnöknek kell bejelenteni. Az Igazgató elnöknek a kilépés 

kérdésében a bejelentés kézhezvételét követő 15 napon belül köteles dönteni. A tagsági jogviszony a 
kilépésre vonatkozó bejelentés megtételének napjától számított 60. napon szűnik meg. 

15.3. A bíróság a szövetkezetnek az érintett tag ellen indított keresete alapján kizárhatja azt a tagot, aki - 
neki felróható módon: 

15.3.1. a szövetkezet érdekeit sértő vagy veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy 
15.3.2. a tagsági jogviszonyból eredő kötelezettségeinek - 30 napon belül – felszólítás ellenére nem tesz eleget. 
15.4. A tag kizárásáról a bíróság dönt a szövetkezetnek az érintett tag ellen indított keresete alapján. A 

Közgyűlés dönt a tag kizárásának kezdeményezéséről. A kizárás kezdeményezését tárgyaló testületi ülésre 
a tagot meg kell hívni. A Közgyűlés a kizárás kezdeményezéséről indokolással ellátott határozatot hoz, 
melyet az érintett taggal írásban közöl, és egyúttal keresetet indít a bíróságon a tagsági jogviszony 
megszüntetésére.  

 
15.5. Ha a tagsági jogviszony bármely okból megszűnik, a volt taggal, illetőleg a tagfelvételét nem kérő 

örökösével el kell számolni. A volt tagot (örökösét) a tagsági jogviszony alatt keletkezett, saját tőke 
lekötött tartalékkal csökkentett összege illeti meg, levonva ebből a veszteség céljára szolgáló összeget. Az 
elszámolást a számviteli törvény szerinti beszámolót követő 3 hónapon belül kell teljesíteni. 

 
15.6. A volt tag által nem vagyoni hozzájárulásként a szövetkezet használatába adott és még meglévő 

vagyontárgyat kérelemre a számviteli törvény szerinti beszámolót követő 30 napon belül ki kell adni a volt 
tagnak, illetőleg tagfelvételét nem kérő örökösének. 

 
16. Cégjegyzés 

 
16.1. A cégjegyzésre, valamint a szövetkezet képviseletére az igazgatóság elnöke és tagjai vagy az Igazgató 

elnök jogosult. 
16.2. A cégjegyzés akként történik, hogy a szövetkezet előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá az 

Igazgató elnök önállóan ír alá. 
 
 
 
 

III. A SZÖVETKEZET SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 
 

17. A Közgyűlés 
 

17.1. A Közgyűlés a Szövetkezet legfőbb szerve. 
17.2. Kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik 
17.2.1. az Alapszabály módosítása, 
17.2.2.  az Igazgató elnök, valamint a Felügyelőbizottságnak a megválasztása, visszahívása, tiszteletdíjuk 

megállapítása, 
17.2.3. a szövetkezeti vagyon egy részének közösségi alappá történő minősítése, valamint döntés a közösségi 

alap felhasználásának főbb elveiről, 
17.2.4. a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról, 
17.2.5. az Alapszabályban meghatározott esetekben a tag kizárása, illetőleg a tagot kizáró határozat 

felülvizsgálata, 
17.2.6. döntés a szövetkezet vezető tisztségviselője elleni kártérítési per megindításáról, 
17.2.7. döntés a szövetkezeti szövetségbe történő belépésről, illetőleg az abból történő kilépésről, 
17.2.8. döntés a szövetkezet egyesüléséről, szétválásáról, gazdasági társasággá történő átalakulásáról, valamint 

jogutód nélküli megszűnéséről, 
17.2.9. döntés a csődeljárás iránti kérelem benyújtásáról, valamint csődegyezség jóváhagyásáról, 
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17.2.10. döntés a szövetkezet felszámolásának kezdeményezéséről, valamint a felszámolási eljárás során kötött 
egyezség jóváhagyásáról, 

17.2.11. döntés pótbefizetés elrendeléséről, 
17.2.12. a vagyoni hozzájárulás megváltoztatása, 
17.2.13. mindaz, amit jogszabály vagy az Alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal. 
17.3. A határozathozatal módja: 
17.3.1. A Közgyűlésen valamennyi tagnak egy szavazata van. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a 

tagok több mint fele jelen van. 
17.3.2. A Közgyűlés határozatait – törvényben foglalt kivételekkel – a szavazatok egyszerű többségével, nyílt 

szavazással hozza. Titkos szavazással határoz a Közgyűlés az Igazgató elnök, valamint a 
Felügyelőbizottság megválasztása és visszahívása tárgyában. 

17.3.3. A szavazatok kétharmadát kitevő szavazattöbbség szükséges az Alapszabály 18.2.11., 18.2.13. 
pontjaiban meghatározott ügyekben. A szövetkezet összes tagja több mint felének, de legalább a 
jelenlevők kétharmadának szavazata szükséges a 18.2.1. pontban meghatározott ügyben. Az összes 
szövetkezeti tag kétharmadát kitevő szavazattöbbség szükséges a 18.2.9., 18.2.12. pontjaiban 
meghatározott ügyekben. 

17.4. A Közgyűlés összehívása: 
17.4.1. A Közgyűlést, annak időpontját legalább nyolc nappal megelőzően, a napirend közlésével az Igazgató 

elnök írásban hívja össze. 
17.4.2. A Közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell: 
17.4.2.1. a szövetkezet cégnevét és székhelyét; 
17.4.2.2. a Közgyűlés időpontját és helyét; 
17.4.2.3. a Közgyűlés napirendjét; 
17.4.2.4. a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés időpontját, helyét és az eltérő 

határozatképességi szabályokra vonatkozó figyelemfelhívást; 
17.4.2.5. a Közgyűlés későbbi időpontban történő esetleges folytatásának időpontját. 
17.4.3.  A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni Kötelező a Közgyűléssoron 

kívüli összehívása, ha olyan ügyről kell határozni, amely a Közgyűlés  
kizárólagos hatáskörébe tartozik, és a késedelmes döntés a szövetkezet működőképességét 
veszélyeztetné, illetve a szövetkezet jogszabályban vagy az Alapszabályban előírt kötelezettségének 
megsértésével járna (rendkívüli Közgyűlés). 

17.4.4. A Közgyűlést össze kell hívni, ha a tagok legalább öt százaléka vagy a Felügyelőbizottság, az ok 
megjelölésével indítványozza. 

17.4.5. Amennyiben a szabályszerűen összehívott Közgyűlés határozatképtelen, a 3 napon túl 15 napon belüli 
időpontra azonos tárgysorozattal összehívott újabb Közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet 
nélkül határozatképes. A megismételt Közgyűlés csak az eredeti tárgysorozati javaslatba felvett 
kérdésekben hozhat határozatot azzal a kivétellel, hogy az Alapszabály 17.2.1., 17.2.9., 17.2.11. és 
17.2.13. pontjában foglaltakról nem hozhat határozatot. 

17.4.6. A tagok legalább tíz százalékának írásbeli indítványára bármely ügyet fel kell venni a tárgysorozati 
javaslatba. Az indítványt legkésőbb a Közgyűlés megtartását megelőző nyolc nappal kell benyújtani az 
Igazgató elnöknek. Az így kiegészített napirendet a tagoknak legkésőbb a Közgyűlés megtartását 
megelőző három nappal meg kell küldeni. 

17.4.7. Ha a Közgyűlésen valamennyi tag jelen van és egyhangúan hozzájárul, a Közgyűlés új napirendi 
pontot is felvehet a napirendre. 

17.4.8. A Közgyűlésen valamennyi tag részt vehet, a szövetkezet vezető tisztségviselőitől felvilágosítást 
kérhet, és észrevételeket tehet. A tag joga, hogy a Közgyűlésen tárgysorozatba vett ügyekkel 
összefüggésben indítványt tegyen és szavazzon. 

17.4.9. Ha a Közgyűlési meghívó vagy hirdetmény ezt tartalmazta, a Közgyűlés határozhat arról, hogy a 
tárgysorozatba vett kérdésben a Közgyűlést későbbi időpontban folytatja. Az így megtartott 
Közgyűlésen más kérdés nem vehető tárgysorozatba. 

17.5. Közgyűlési képviselet: 
17.5.1. A tag képviselő útján is gyakorolhatja tagsági jogait. Nem lehet képviselő az alapszabályban 

meghatározott tisztséget betöltő személy. 
17.5.2. A meghatalmazást közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni. Egy képviselő 

legfeljebb egy tagot képviselhet.  
17.6. A Közgyűlés megnyitását követően az Igazgató elnök vagy általa kijelölt tag javaslatot tesz a 

Közgyűlés levezető elnökének megválasztására. A Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű többséggel 
megválasztja a levezető elnököt. 

17.7. Közgyűlési jegyzőkönyv: 
17.7.1. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben fel kell tüntetni különösen az alábbiakat: 
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17.7.1.1. a Közgyűlés megtartásának helyét, a Közgyűlés kezdő, illetve záró időpontját, a Közgyűlést 
levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint a jegyzőkönyv hitelesítésére megválasztott tagok nevét; 

17.7.1.2. a megjelent tagok, illetőleg a tagok által meghatalmazott személyek nevét; 
17.7.1.3. a Közgyűlés határozatképességének megállapításához szükséges adatokat; 
17.7.1.4. a Közgyűlés napirendjének megállapítását, illetőleg azoknak az ügyeknek a számbavételét, 

amelyeket az erre vonatkozó indítvány ellenére nem vettek napirendre; 
17.7.1.5. a Közgyűlés által meghozott döntéseket, illetőleg a szavazás eredményére vonatkozó adatokat; 
17.7.1.6. a Közgyűlés által elutasított javaslatok megnevezését, az ezekre vonatkozó szavazás eredményét; 
17.7.1.7. azokat a nyilatkozatokat, amelyeknek jegyzőkönyvbe vételét kérték. 
17.7.2. A jegyzőkönyvet a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és a jegyzőkönyv hitelesítésére 

felkért két szövetkezeti tag hitelesíti. Hitelesítő tag az lehet, aki a szövetkezetnél semmilyen tisztséget 
nem tölt be. 

17.7.3. Bármely tag kérheti az Igazgató elnöktől a Közgyűlési jegyzőkönyv kivonatának vagy másolatának a 
kiadását. 

17.7.4. A jegyzőkönyv mellékletét képezik a jelenléti ív, valamint a képviseleti meghatalmazásokat tartalmazó 
okiratok. 

 
18. Az Igazgató elnök 

 
18.1. A szövetkezet ügyvezetését és képviseletét az Igazgató elnök látja el. Az Igazgató elnököt, aki 

egyidejűleg a szövetkezet elnöke is, a közgyűlés titkos szavazással választja. Az Igazgató elnök 
megbízatása határozott időre, 5 évre szól, megújítható. Az Igazgató elnök dönt mindazokban a 
kérdésekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés, illetőleg a Felügyelőbizottság hatáskörébe. 

18.2. Az Igazgató elnök önállóan képviseli a szövetkezetet. 
18.3. A szövetkezetnél a munkáltatói jogokat az Igazgató elnök gyakorolja. 
18.4. Nem lehet Igazgató elnök: 
18.4.1. aki nem tagja a szövetkezetnek; 
18.4.2. akit a bíróság cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alá helyezett; 
18.4.3. akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek, mindaddig, 

amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül; 
18.4.4. akit olyan foglalkozástól tiltottak el, amely tevékenységet a szövetkezet főtevékenységként folytat, az 

ítélet hatálya alatt; 
18.4.5. az a személy, aki más szövetkezetben vagy olyan gazdasági társaságnál viselt tisztséget, amelyet 

felszámolási eljárás során megszüntettek, a felszámolást megelőző két évben vezető tisztségviselő volt, 
a felszámolás befejezésétől számított két évig; 

18.4.6. aki olyan szövetkezetben vagy gazdasági társaságnál, amelyet a cégjegyzékből megszüntetési eljárás 
során töröltek, a törlést megelőző két éven belül vezető tisztségviselő volt, a törlést követő két évig; 

18.4.7. aki nem rendelkezik egyetemi mezőgazdasági végzettséget igazoló okirattal. 
18.5. A szövetkezet Igazgató elnöke nem lehet egyidejűleg a Felügyelőbizottság tagja. 
18.6. Nem lehetnek egyidejűleg a szövetkezet Igazgató elnöke és a Felügyelőbizottság tagjai azok, akik 

egymásnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1.§ (1) bek. 1. pontja szerinti 
közeli hozzátartozói. 

18.7. Az Igazgató elnök felelőssége: 
18.7.1. Az ügyvezetést az Igazgató elnök az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott 

gondossággal, a szövetkezet érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Az Igazgató elnök a 
jogszabályok, az alapszabály és a közgyűlés által hozott határozatok alapján végzi tevékenységét. 
Ügyvezetési kötelezettségei vétkes megszegésével a szövetkezetnek okozott károkért a polgári jog 
szabályai szerint felel. 

18.7.2. Nem terheli a 19.8.1. pont szerinti felelősség az Igazgató elnököt, ha a határozat ellen szavazott, vagy 
az intézkedés ellen tiltakozott, és tiltakozását a Felügyelőbizottságnak írásban bejelentette. 

 
18.8. A tagnyilvántartás 
18.8.1. Az Igazgató elnök a szövetkezet tagjairól nyilvántartást vezet. 
18.8.2. A nyilvántartás tartalmazza: 
18.8.2.1. a tag nevét és lakcímét, 
18.8.2.2. a tag által teljesített vagyoni hozzájárulás összegét, 
18.8.2.3. tagsági jogviszony keletkezésének és megszűnésének időpontját valamint 
18.8.2.4. a tag által végzett munka nyilvántartását. 
18.9. A nyilvántartás - az ellenkező bizonyításig - igazolja a tagsági jogviszony keletkezésére, 

fennállására és megszűnésére vonatkozó adatokat. 
18.10. A nyilvántartást bárki megtekintheti, ha érdekeltségét igazolja. 
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18.11. Az Igazgató elnök megbízása:  
18.11.1. Az Igazgató elnök megbízatása a Közgyűlés vonatkozó döntésével kezdődik. 
18.11.2. Megszűnik az Igazgató elnök megbízatása: 
18.11.2.1. a megbízatás időtartamának lejártával; 
18.11.2.2. a halálával; 
18.11.2.3. lemondással; 
18.11.2.4. a közgyűlés általi visszahívással; 
18.11.2.5. a tagsági viszony megszűnésével; 
18.11.2.6. a szövetkezeti törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezésével. 
18.11.3. Megszűnik az Igazgató elnök megbízatása akkor is, ha az összeférhetetlenséget vagy kizáró okot annak 

felmerülésétől számított harminc napon belül nem szünteti meg. 
 

18.12. A Szövetkezet első igazgató elnöke: Kozák János 
Lakik: 4025 Debrecen, Iskola utca 3.TT.1. 
18.13. Az Igazgató elnök megbízatása 5 évre, 2016. augusztus 30. napjától 2021. augusztus 30. napjáig szól. 
19. Felügyelőbizottság 

 
19.1. A szövetkezet tevékenységét, vezető tisztségviselői működését három tagú Felügyelőbizottság 

ellenőrzi. 
19.2. A Felügyelőbizottságot a Közgyűlés titkos szavazással, 5 évre választja. 
19.3. Nem lehet Felügyelőbizottság tagja: 
19.3.1. akit a bíróság cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alá helyezett; 
19.3.2. akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek, mindaddig, 

amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül; 
19.3.3. akit valamely foglalkozástól jogerős ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt 

tevékenységet főtevékenységként folytató szövetkezetnél. 
19.4. A Felügyelőbizottság  
19.4.1. a szövetkezet szerveinek működésével és a gazdálkodással kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálhat, a 

szövetkezet irataiba betekinthet, felhívhatja az Igazgató elnököt, hogy az a jogszabályoknak, az 
alapszabálynak vagy más szabályzatnak megfelelően járjon el; 

19.4.2. indítványozhatja az Igazgató elnök visszahívását, felelősségre vonását, továbbá a közgyűlés 
összehívását; 

19.4.3. összehívhatja a közgyűlést, ha az Igazgató elnök nem tesz eleget erre vonatkozó kötelességének; 
19.4.4. az Igazgató elnök jogszabályba ütköző vagy a szövetkezet érdekeit súlyosan sértő működése esetén 

haladéktalanul összehívja a Közgyűlést; 
19.4.5. az éves beszámoló alapján véleményt nyilvánít a Közgyűlés részére a szövetkezet gazdálkodásáról; e 

nélkül az éves beszámoló tárgyában érvényes határozat nem hozható; 
19.4.6. javaslatot tesz a Közgyűlésnek a vezető tisztségviselők díjazásának megállapítására; 
19.4.7. büntető feljelentést tehet az Igazgató elnök ellen. 

A Felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől, a munkavállalóktól a szövetkezet tevékenységéről 
felvilágosítást kérhet. A felvilágosítás megadása nem tagadható meg. Az indokolatlanul késedelmes 
tájékoztatásból eredő kárért az érintett felel. 

19.5. Felügyelőbizottság a szövetkezet bármely testületének ülésén tanácskozási joggal részt vehet. 
19.6. A szövetkezet testületei és igazgató elnöke kötelesek a Felügyelőbizottság indítványairól az 

alapszabályban meghatározott időn belül határozni, illetve állást foglalni. 
19.7. A Felügyelőbizottság tevékenységéről évente egyszer beszámol a Közgyűlésnek. 
19.8. A Felügyelőbizottság a szövetkezet ügyeiről szerzett értesülését üzleti titokként köteles megőrizni. 
19.9. A Felügyelőbizottság tagjának a megbízása megszűnik: 
19.9.1. megbízatás időtartamának lejártával; 
19.9.2. a halálával; 
19.9.3. lemondással; 
19.9.4. a közgyűlés általi visszahívással; 
19.9.5. a törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezésével. 

 
19.10. Megszűnik a Felügyelőbizottság tagjának a megbízatása akkor is, ha az összeférhetetlenséget vagy 

kizáró okot annak felmerülésétől számított harminc napon belül nem szünteti meg. 
 

19.11. A Szövetkezet első Felügyelőbizottsági tagjai a következők:  
I. tag:   Bérczi János  
lakik:   5083 Kengyel, Thököly út 68. 
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II. tag: Körmöndi Jánosné 
lakik:   5083 Kengyel, Arany János utca 10. 
III. tag: Laczó János 
lakik:    5083 Kengyel, Thököly út 64. 

19.12. A Felügyelőbizottság megválasztása öt évre 2016. augusztus  30.-tól 2021. augusztus 30.-ig szól. 
 

IV. BÍRÓSÁGI ÚT ÉS TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELET 
20. A szövetkezet törvényességi felügyeletét a szövetkezet székhelye szerint illetékes cégbíróság látja el, a 

cégnyilvánosságról, és a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 
rendelkezései szerint. 

 
V. A SZÖVETKEZET MEGSZŰNÉSE 

 
21. A szövetkezet megszűnik, ha: 
21.1. a Közgyűlés elhatározza a jogutód nélküli vagy jogutódlással történő megszűnést; 
21.2. tagjainak száma a törvényben meghatározott minimum létszám alá csökken és hat hónapon belül nem 

jelentenek be a cégbíróságnál megfelelő számú új tagot; 
21.3. a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja; 
21.4. a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti; 
22. A szövetkezet a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg. 

 
A szövetkezet gazdasági társasággá való átalakulása vagy jogutód nélküli megszűnése esetén - a hitelezőkkel való 
elszámolást követően - a közösségi alapot Kengyel Községi Önkormányzat részére adja át.  
 

VI. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 
A jelen szövetkezeti Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a szövetkezetekről szóló 2006. évi. X. törvény 
és a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadóak.  
 

Jelen Alapszabályt aláírásunkkal igazoltan elfogadjuk: 
 
2016. november 28. 
 
 _______________________________  __________________________ 

               Kengyel Községi Önkormányzat                                 Hegedűs József 
                   alapító tag képv.Nagy Szilárd                                         alapító tag 
                                polgármester 
 
 
 _______________________________  ___________________________ 
                               Laczó János                                                      Körmöndi Jánosné 
                              alapító tag                                                                  alapító tag 
                                 
           _______________________________  ___________________________ 
                          Molnár Beáta               Kovácsné Szegő Nikolett                
                              alapító tag                                                                        alapító tag 
                                                                                       
 
               _____________________________                          __________________________                                                                                        
                   Bérczi János                                                                          Kozák János 
                      alapító tag                                                      alapító tag 

                      
Mivel több napirend nem hangzott el, Nagy Szilárd polgármester megköszöni a megjelenést az  ülést berekeszti.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
Nagy Szilárd         Dr. Fekete Nóra 
polgármester                jegyző 


