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Varsány Község Önkormányzata Polgármesterének 

5/2020. (XI.13.) határozata 
gazdasági társaság alapításáról 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 

(XI. 3.) Korm. rendeletében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §  
(4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 
1. A Varsány Község Önkormányzata által ellátandó egyes kötelező 

önkormányzati feladatok ellátására, valamint az önkormányzat egyéb 

vállalkozói tevékenységeinek hatékony végzése érdekében gazdasági társaság 

alapítását rendelem el. 

 
2. A gazdasági társaság 

formája: korlátolt felelősségű társaság 

neve: Varsányi Rozmaring Korlátolt Felelősségű Társaság 

rövidített neve: Varsányi Rozmaring Kft. 

székhelye: 3178 Varsány, Kossuth út 1/a. 

törzstőkéje: 3.000.000.- Ft, azaz hárommillió forint 

üzletrész: a törzstőkét egyetlen törzsbetét szolgáltatása teszi ki és az így 

létrejövő üzletrész Varsány Község Önkormányzatának kizárólagos 

tulajdonát képezi. 

tevékenységi köre: 

Főtevékenység: 56.29 '08 Egyéb vendéglátás 

Egyéb tevékenységi körök: 47.25 '08 Ital-kiskereskedelem 

47.29 '08 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 

53.20 '08 Egyéb postai, futárpostai tevékenység 

56.10 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás 

56.21 '08 Rendezvényi étkeztetés 

56.30 '08 Italszolgáltatás 

 
3. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítését az önkormányzat 2020. évi 
költségvetésének terhére rendelem el. 

 
4. A gazdasági társaság ügyvezetői feladatának ellátásával Doman Lászlót 
(3170 Szécsény, Borjúpást út 5.) bízom meg 2025. november 13. napjáig. 

 

5. A gazdasági társaság felügyelő bizottságának tagjává Percze Beátát (3178 

Varsány, Arany János út 1.), Bárány Bernadettet (3178 Varsány, Rákóczi út 6.) 

és Szép Józsefnét (1043 Budapest, Aradi u. 13. 9. em. 58.) bízom meg 2025. 

november 13. napjáig. 

 
6. Hozzájárulok, hogy a társaság a település nevét "Varsányi" toldalékos 
formában a nevében használja. 
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7. Hozzájárulok, hogy a társaság székhelyéül az önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező 3178 Varsány, Kossuth út 1/a. szám alatt felvett, 109 hrsz-ú 
ingatlan szolgáljon. 

 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 
 

 

Varsány, 2020. november 13.  


