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16. számú melléklet a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez1 

ALAPÍTÓI HATÁROZAT2 

Sióagárd Község Önkormányzata (Székhely: 7171 Sióagárd, Kossuth L. u. 9.) mint a  

SIÓKÖZ Sióagárdi Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás 

alatt” (Székhely: 7171 Sióagárd, Kossuth u. 9., Cégjegyzékszám: Cg.17-09-008552) egyedüli 

tagja (továbbiakban: Alapító) a mai napon Hotter Attila végelszámolói feladatokat ellátó vezető 

tisztségviselő által előkészített, 1. pont szerinti iratok alapján meghozta az alábbi határozatokat: 

1/1. Hotter Attila végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő az alábbi 

dokumentumokat bocsátotta az Alapító rendelkezésére: 

- az adóbevallás, 

- 2022. év, július hónap 27. nap fordulónappal elkészített végelszámolást lezáró zárómérleg, 

- egyéb, számviteli jogszabályban előírt dokumentum3: >>megnevezése<< 

- vagyonfelosztási javaslat. 

Továbbá4: 

- a cég vagyoni részesedésével működő jogalanyok, illetve a részvételével működő egyesületek, 

alapítványok sorsára vonatkozó javaslat, 

- egyéb dokumentum5: >>megnevezése<< 

Felügyelőbizottsági (más ellenőrzésre feljogosított szerv általi) jelentés6 

a) készült. 

b) nem készült, mert a cégnél ilyen szerv nem működik. 

1/2. A céget megillető egyes jogok engedményezéséről és egyes kötelezettségeinek 

átruházásáról, illetve a cég tartozásának más által történő átvállalásáról a vagyonfelosztási 

javaslatban7 

a) dönteni kell, 

b) nem kell dönteni. 

A cég az alábbi jogokat - külön okiratban - engedményezi8: 

1)9 >>engedményezett jog megnevezése<<, engedményes: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<< 

 
1 Beiktatta: 21/2018. (VII. 4.) IM rendelet 7. § (2), 5. melléklet. Hatályos: 2018. VII. 5-től. 
2 A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt 
kifejezetten megengedi. A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat 
részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott cég esetében nincs szükség. 
3 Több is megadható. 
4 Szükség szerinti okiratok, aláhúzással jelölendő. 
5 Több is megadható. 
6 Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő. 
7 Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő. 
8 Az 1/2. pont a) alpontjának jelölése esetén szükség szerint kitöltendő. 
9 Folyamatos számozással bővíthető. 
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A cég az alábbi kötelezettségét - külön okiratban - átruházza, tartozását más személy - külön 

okiratban - átvállalja10: 

1)11 >>kötelezettség vagy tartozás megnevezése<<, új kötelezett: >>Név<<, 

>>Lakcím/Székhely<< 

1/3. >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő javaslatot tett a cég 

iratanyaga őrzésének helyére: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<<, aki az 

őrzést12ingyenesen/ellenérték fejében vállalja. Kijelentette, hogy a végelszámolás során eddig 

felmerült költség rendezése megtörtént. 

1/4. Hotter Attila végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő javaslatot tett arra, hogy 

vagyonkiadásra a cég törlésére vonatkozó cégbírósági határozat kézhezvételét követő 1513 napon 

belül kerüljön sor. 

1/5.14 Hotter Attila végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő a végelszámolási 

feladatok ellátásáért15 

a) díjazásra igényt tart, amelynek kielégítéséhez szükséges összeg rendelkezésre áll. 

b) díjazásra nem tart igényt, azt ingyenesen látta el. 

2. Határozatok: 

1/2022. (VII. 27.) sz. határozat 

Az Alapító elfogadja a végelszámolás befejezéséhez szükséges dokumentumokat. Az Alapító 

elfogadja a 2022. július hó 26. nap fordulónappal készített végelszámolási zárómérleget és a 

vagyonfelosztási javaslatot azzal, hogy a vagyon kiadásáról Hotter Attila végelszámolói 

feladatokat ellátó vezető tisztségviselő köteles gondoskodni a cég törlésére vonatkozó cégbírósági 

határozat kézhezvételét követő 15 napon belül. 

>>sorszám<</<<évszám>> (>>hónap, nap<<) sz. határozat16 

A cég az alábbi jogokat - külön okiratban - engedményezi17: 

1)18 >>engedményezett jog megnevezése<<, engedményes: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<< 

A cég az alábbi kötelezettségét - külön okiratban - átruházza, tartozását más személy - külön 

okiratban - átvállalja19: 

 
10 Az 1/2. pont a) alpontjának jelölése esetén szükség szerint kitöltendő. 
11 Folyamatos számozással bővíthető. 
12 Csak egy lehetőség válaszható. Aláhúzással jelölendő. 
13 Számmal kitöltendő. 
14 Több személy esetén folyamatos számozással bővíthető. 
15 Csak egy lehetőség válaszható. Aláhúzással jelölendő. 
16 Az 1/2. pont a) alpontjának jelölése esetén szükség szerint kitöltendő. 
17 Az 1/2. pont a) alpontjának jelölése esetén szükség szerint kitöltendő. 
18 Folyamatos számozással bővíthető. 
19 Az 1/2. pont a) alpontjának jelölése esetén szükség szerint kitöltendő. 
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1)20 >>kötelezettség vagy tartozás megnevezése<<, új kötelezett: >>Név<<, 

>>Lakcím/Székhely<< 

2/2022. (VII. 27.) sz. határozat 

 

A cég iratanyaga őrzésének helye: Sióagárd Község Önkormányzata Székhely: 7171 Sióagárd, 

Kossuth L. u. 9., akit az őrzésért ellenérték illeti/nem illeti. 

3/2022. (VII. 27.) sz. határozat 

 

Az Alapító a cég végelszámolóját a megbízatása alól a cég törlésével egyidejűleg felmenti. 

 21a) Az Alapító a végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő részére díjazást állapít 

meg ...,-Ft összegben. 

b) Az Alapító a végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő részére díjazást nem 

állapít meg. 

4/2022. (VII. 27.) sz. határozat 

 

Az Alapító elhatározza a cég végelszámolása megtörténtének az illetékes állami adó- és 

vámhatóság részére történő bejelentését. Az Alapító kéri továbbá az illetékes Törvényszék 

Cégbíróságától a cég cégjegyzékből való törlését, tekintettel a végelszámolás lezárására. Az 

Alapító felkéri Hotter Attila végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselőt, hogy a cég 

végelszámolásának lezárása, valamint a cég törlése iránt a bíróság és más hatóságok előtt 

eljárjon, a szükséges intézkedéseket megtegye, kérelmeket benyújtsa. 

keltezés: Sióagárd, 2022. július 27.  

 

 

Sióagárd Község Önkormányzata 

7171 Sióagárd, Kossuth L. u. 9. 

képv.: Gerő Attila polgármester  

 Alapító 

 
 

 
20 Folyamatos számozással bővíthető. 
21 Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő. 


