
JEGYZŐKÖNYVI  K I V O N A T 
 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 2-án (csütörtök) 930 
órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.  
 
Tárgy: A Turai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapítására, közszolgáltatási 
feladatok átszervezésére, és az ezekhez kapcsolódó döntések meghozatala 

 
Jelen lévő képviselők száma: 8 fő 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 

47/2020. (VII.2.) határozat: 
 
 
1. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  Tura Város Önkormányzata 
a közterületek és önkormányzati közutak, közterek karbantartása, nyilvános illemhely 
üzemeltetése, vízkár-védekezési tevékenység, kispiac, nagybani piac és országos állat- és 
kirakodóvásár üzemeltetése, valamint az Önkormányzat tulajdonát képező helyiségek, 
lakóingatlanok, szolgálati lakások  karbantartása, állagmegóvása, közművelődési és nyilvános 
könyvtári közfeladatainak ellátása céljából a határozat 1. számú mellékletét képező alapító 
okiratban foglaltak szerint létrehozza a Turai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (a 
továbbiakban:Társaság). A képviselő-testület a gazdasági társaság alapító okiratát feltétel 
nélkül, teljes egészében elfogadja. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a létrejövő Turai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzéki adatai az 
alábbiak: 
 
- cégneve: Turai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
- székhelye: 2194 Tura, Petőfi Sándor tér1. 
- jegyzett tőke:3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint  
- ügyvezető: Nagyné Seres Terézia (sz.:, anyja neve: ) 
Tura, Magdolna u. 30. szám alatti lakos 
 
- Főtevékenység: 82.99’08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
 
- Egyéb tevékenységi körök: 
39.00’08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 
41.20’08 Lakó- és nem lakó épület építése 
42.11’08 Út, autópálya építése 
42.21’08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
43.12’08 Építési terület előkészítése 
43.29’08 Egyéb épületgépészeti szerelés 
43.31’08 Vakolás 
43.21’08 Villanyszerelés 
43.22’ 08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés 
43.32’08 Épületasztalos-szerkezet szerelés 
43.34’08 Festés, üvegezés 



43.39’08 Egyéb befejező építés m.n.s. 
49.41’08 Közúti áruszállítás 
68.20’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,üzemeltetése 
71.12’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
74.90’08 M.n.s. egyéb szakmai tudományos, műszakitevékenység 
81.30’08 Zöldterület-kezelés 
82.11’08 Összetett adminisztratív szolgáltatás 
93.11’08 Sportlétesítmény működtetése 
93.29 ’08 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidőstevékenység 
90.02’08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 
91.01’08 Könyvtári, levéltári tevékenység 
91.02’08 Múzeumi tevékenység 
 
2. A képviselő-testület a Társaság ügyvezetőjének 2020. szeptember 1. napjától kezdődő 
hatállyal határozatlan időtartamra Nagyné Seres Terézia (sz.:, anyja neve:) Tura, Magdolna u. 
30. szám alatti lakost választja meg.  
 
A képviselő-testület az ügyvezető munkabérét havi bruttó 400.000,- Ft/hó összegben állapítja 
meg. A képviselő-testület felhatalmazza Tura Város Polgármesterét arra, hogy a Társaság 
képviseletében az ügyvezetővel a munkaszerződést aláírja. 
 
3. A képviselő-testület a társaság felügyelőbizottsága tagjainak 2020. szeptember 1. napjától 
2025. szeptember 1. napjáig tartó határozott időtartamra az alábbi személyeket választja meg: 
1./ Tóth Lászlóné (sz.:  anyja neve:______) Tura, Köztársaság u. 5.szám alatti lakos; 
2./ Abért Zsolt (sz.:, anyja neve:______) Tura, Kenderföld u. 21. szám alatti lakos; 
3./ Király Zsolt (sz.: anyja neve:______) Tura, Kossuth Lajos út 26. szám alatti lakos. 
 
A képviselő-testület a felügyelőbizottság elnöke részére évi bruttó 100.000,- Ft összegű, a 
felügyelő bizottság tagjai részére évi bruttó 50.000,- Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg. 
 
4. A képviselő-testület a Társaság alapításához szükséges 3.000.000,- Ft-os jegyzett tőkéhez 
szükséges pénzügyi fedezetet az alábbiak szerint biztosítja: alapításkor 3.000.000,- Ft-ot 
biztosít a városüzemeltetés szakfeladat terhére. 
 
5. A képviselő-testület a határozat keretében felhatalmazza Tura Város Polgármesterét arra, 
hogy a Társaság alapításával és cégbejegyzésével kapcsolatos valamennyi okiratot Tura Város 
Önkormányzata nevében és képviseletében aláírja, és ezen eljárásokban az önkormányzatot 
teljes jogkörrel képviselje. 
 
Határidő: 2020. augusztus 15. 
Felelős: Tura Város Polgármestere 
 

Kmf. 
 
                       Szendrei Ferenc sk.                                                         Dolányi Róbertné sk. 
                           polgármester                                                                         jegyző 
 


