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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2014. június 25.-én, Újtikoson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 
Újtikosi Kirendeltségének hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-
testület s o r o n  k ö v e t k e ző  n y í l t  testületi ülésén. 
 
Szavazati joggal jelen van:  

Takács József              polgármester 
     Juhász Margit   alpolgármester 

Bodnár Imre   képviselő 
     Kalóz Balázs   képviselő 
 
Igazoltan távol van:   Molnárné Bor Bernadett képviselő  
      
     
Tanácskozási  joggal jelen van:  dr. Szokol Ildikó kirendeltség vezető és a 
          2. napirendi ponthoz kapcsolóan: dr. Majoros Szabolcs KLIK jogi referens 
                     3.napirendi ponthoz kapcsolódóan: Juhászné Magyar Erika mb. intézményvezető 
  
Takács József polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, mert 5 fő megválasztott képviselőből 4 fő jelen van és azt megnyitotta. 
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Antal Hajnalka köztisztviselőt, hitelesítésére Bodnár Imre 
képviselőt.  
 
Kéri a képviselőket, fogadják el a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 
 
A szavazásban a Képviselő- testület tagjai közül 4 fő vett részt, a képviselő-testület 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a meghívóban szereplő napirendi 
pontokat. 
 
Napirendi pontok: 
 
 
1., Napirendi pont : Polgármesteri jelentés elfogadása  
Előterjesztő: Takács József polgármester 
 
2., Napirendi pont: Tájékoztató a Klebersberg Intézményfenntartó Központ 
Hajdúnánási Tankerületének tevékenységéről 
Előterjesztő: Éles Béláné tankerületi igazgató 
 
3., Napirendi pont: Beszámoló az Újtikosi Lurkó-Kuckó Óvoda és Szociális Szolgáltató 
2013/2014-es nevelési évéről 
Előterjesztő: Juhászné Magyar Erika mb. intézmény vezető 
 
4., Napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló 23/2014. (II.15.) 
Önkormányzati Rendeletének módosításáról 
Előterjesztő: Takács József polgármester 
 
5., Napirendi pont: Javaslat a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának elfogadására 
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Előterjesztő: Takács József polgármester 
 
6., Napirendi pont: Javaslat az Újtikos Házi Segítségnyújtó Szolgálat szakmai 
programjának módosítására 
Előterjesztő: Takács József polgármester 
 
7., Napirendi pont: Javaslat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft társasági 
szerződésének módosítására 
Előterjesztő: Takács József polgármester 
 
8., Napirendi pont: Javaslat  a közszolgáltatási szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Takács József polgármester 
 
9., Napirendi pont: Javaslat a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. Alapszabály módosítására 
Előterjesztő: Takács József polgármester 
 
10., Napirendi pont: Javaslat  Porsche Bank Zrt.-vel kölcsönszerződés megkötésére 
Előterjesztő: Takács József polgármester 
 
11., Napirendi pont: Javaslat igazgatási szünet elrendelésére 
Előterjesztő: Takács József polgármester 
 
12., Napirendi pont: Javaslat az óvoda nyári takarítási szünet időpontjának 
meghatározására 
Előterjesztő: Takács József polgármester 
 
13., Napirendi pont: Különfélék 
 
 
 
1., Napirendi pont : Polgármesteri jelentés elfogadása  
Előterjesztő: Takács József polgármester 
 
Takács József polgármester:  
Elmondja, a mellékelt előterjesztésben foglaltak szerint előterjeszti elfogadásra a 
polgármesteri jelentést. 
Kérdezi, hogy van –e kérdés? 
 
Hozzászólás, kérdés nem hangzott el, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásáról. 
 
 A szavazásban a Képviselő- testület tagjai közül 4 fő vett részt, a Képviselő- testület 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

 
Újtikos Község Önkormányzat 

 Képviselő-testületének 
57/2014. (VI.25.) számú határozata 
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Újtikos Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű 
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést, melyet elfogadott. 
 
Felelős: -------- 
Határid ő: -------                                                       
 
2., Napirendi pont : Tájékoztató a Klebersberg Intézményfenntartó Központ 
Hajdúnánási Tankerületének tevékenységéről 
Előterjesztő: Éles Béláné tankerületi igazgató 
 
Takács József polgármester:  
dr Majoros Szabolcsot kérdezi, van-e kiegészítése az anyaghoz? 
 
dr. Majoros Szabolcs KLIK jogi referens: 
Nincs kiegészíteni valója a megküldött anyaghoz. 
 
Kalóz Balázs képviselő 
Az iskolabusszal kapcsolatban kérdezi, hogy újra kell-e pályázni, vagy ez egy hosszabb időre 
szóló szerződés. 
  
dr. Majoros Szabolcs KLIK jogi referens: 
A pályázatot július végére kell elkészíteni és augusztus elején kell felterjesztenie a KLIK-nek 
Budapestre. Törvényi előírás, hogy meg kell pályáztatni a buszigénylést. Igyekeznek 
figyelembe venni a helyi igényeket. Külön engedély volt az idei tanévre, mert a jogszabály a 
beiskolázási körzetben élő tanulók szállítására engedi az iskolabuszt. Ezt az engedélyt 
szeretnék megszerezni a következő tanévre is. 
 
Juhász Margit alpolgármester: 
Örömét, és köszönetét fejezte ki, hogy a KLIK az újtikosi gyermekek tanulását ugyanolyan 
fontosnak találja, mint a hajdúnánási gyermekekét. Jó a kapcsolat az intézmények között és a 
nagyon jó színvonalú a szakosellátás a felsősöknél is. A gyermekek eljuthatnak táborba. 
 
Takács József polgármester:  
Kérdezi, hogy van –e kérdés? 
 
Hozzászólás, kérdés nem hangzott el, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A szavazásban a Képviselő- testület tagjai közül 4 fő vett részt, a Képviselő- testület 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Újtikos Községi Önkormányzat 
 Képviselő- testületének 

58/2014. (VI.25.) számú határozata  
 
Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Klebersberg 
Intézményfenntartó Központ Hajdúnánási Tankerületének tevékenységéről szóló tájékoztatót 
és az alábbi döntést hozta: 
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A Képviselő-testület a tájékozatót elfogadja. 
 
Felelős: --------- 
Határidő: -----                 
                                        
 dr. Majoros Szabolcs ezután az ülésről távozott. 
 
 
3., Napirendi pont: Beszámoló az Újtikosi Lurkó-Kuckó Óvoda és Szociális Szolgáltató 
2013/2014-es nevelési évéről 
Előterjesztő: Juhászné Magyar Erika mb. intézményvezető 
 
Takács József polgármester:  
Kérdezi, hogy van –e hozzászólás az előterjesztéshez? 
 
Juhászné Magyar Erika  mb. intézményvezető: 
A beszámolóból kimaradt az óvodakert kialakítása, melybe a gyermekek szívesen ültettek 
különféle növényeket.  
 
Juhász Margit alpolgármester: 
Dicséretét fejezte ki az elmúlt tanév teljesítményéről, jó kezdeményezésnek tartja a családi 
napot. 
 
Juhászné Magyar Erika mb. intézményvezető: 
Sok visszajelzést kaptak a szülőktől a rendezvényekkel kapcsolatban. 
 
Bodnár Imre képviselő: 
Az óvoda melléképületének tüzelőtárolójának vakolata hullik, balesetveszélyes, minél 
hamarabbi javítása szükséges. 
 
Kalóz Balázs képviselő:  
Kérdezi, hogy meg lett- e, vagy mikor lesz a dajkaállás meghirdetve. 
 
Takács József polgármester 
Szeptemberre beszéltük meg hogy ki lesz írva a pályázat. Következő testületi ülésre 
megválaszoljuk ezt a kérdést. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el, a polgármester kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A szavazásban a Képviselő- testület tagjai közül 4 fő vett részt, a Képviselő- testület 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Újtikos Községi Önkormányzat 
 Képviselő- testületének 

59/2014. (VI.25.) számú határozata  
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Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Újtikosi Lurkó- Kuckó 
Óvoda és Szociális Szolgáltató 2013/2014-es nevelési évéről szóló beszámolót és az alábbi döntést 
hozta: 
 
A Képviselő-testület a beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: --------- 
Határidő: -----                 

 

 

Ezután Juhászné Magyar Erika az ülésről távozott. 
 
4., Napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (II.15.) 
Önkormányzati Rendeletének módosításáról 
Előterjesztő: Takács József polgármester 
 
 
Takács József polgármester:  
Kérdezi van- e kérdése valakinek. 
 
Kalóz Balázs képviselő: 
Kérdezi, hogy a művelődési házhoz kapcsolódó hitelkérelem ügye milyen szakaszban van, és 
mennyi a felvenni kívánt hitel összege? Meg van-e a hitel. Mi a biztosíték arra, hogy 
megkapja az önkormányzat a hitelt. 
 
Takács József polgármester: 
Még nincs meg a hitel. Elmondja, a hitelkérelem aláírási szakaszban van a bank részéről. Az 
igényelt összeg 7,8 millió forint. 
 
Kalóz Balázs képviselő:  
Nem ekkora összegről volt szó. Ekkora összeg van már költve a művelődési házra? 
 
Takács József polgármester: 
Műszaki ellenőr ennyit leigazolt. 
 
Kalóz Balázs képviselő a művelődési ház egyéb hibáira hívta fel a figyelmet.  
 
Takács József polgármester: 
A felvetett problémákat a műszaki ellenőrnek el fogja mondani, felhívja a figyelmet rá. 
Szakmai kérdéseket itt nem tudnak megvitatni. 
 
Kérdezi, hogy van –e kérdés? 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésben 
szereplő rendelet tervezet elfogadásáról. 
 
A szavazásban a Képviselő- testület tagjai közül 4 fő vett részt, a Képviselő- testület 3 igen 
szavazattal és 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a rendelet tervezetet és az 
alábbi rendeletet alkotta: 
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Újtikos Községi Önkormányzat  

Képviselő –testületének 
 

12/2014. (VII.02.) Önkormányzati Rendelete 
 

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

3/2014. (II.7.)Önkormányzati Rendelet módosításáról 

 

Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

 
 

1. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 7.) Önkormányzati 
Rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 

 
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat, (a továbbiakban: Önkormányzat) és az 
intézmények együttes 2014. évi költségvetésének  

a) kiadását                                       334.607 eFt 
b )bevételét                                            334.607 eFt  
főösszeggel állapítja meg. 
 

(2) A költségvetési bevételek és kiadások összesen, költségvetési hiány: 
a) Költségvetési bevételek összesen:                                298.886 eFt ,  
ebből  
aa) működési:                                                                     203.264 eFt  
ab)felhalmozási :                                                                   95.622 eFt  
 
b) Költségvetési kiadások összesen:                                319.207 eFt , 
 ebből 
ba) működési:                                                                      207.436 eFt  
bb) felhalmozási:                                                                  111.772 eFt 
 
c) Költségvetési hiány:                                                           8.450 eFt, 
 ebből  
ca) működési hiány:                                                                     0 eFt  
cb) felhalmozási hiány:                                                          8.450 eFt  
 

(3) A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása: 
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának 

igénybevétele: 
aa) az önkormányzat előző években képzett tartalékok maradványa felhalmozási célra:    
                                                                                                     5.000 eFt  
ab) 2013.évi költségvetési pénzmaradvány :                                                   27.272 eFt  
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b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek: 
ba) Finanszírozási célú pü. műveletek bevétele összesen :                             8.450 eFt 

            baa) felhalmozási hitelek bevételei:                                                                   8.450 eFt 
 

 bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen:                              0 eFt 
bba) felhalmozási hitelek kiadásai :                                                                  7.800 eFt 
bbb) működési hitelek kiadásai :                                                                       7.600 eFt 

 
c)Finanszírozási bevételek összesen:                                                               35.722eFt 
d)Finanszírozási kiadások összesen                                                                          0 eFt 
d)Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege :                                        35.722 eFt 

 
(4) A kiadások főösszegén belül 

a) a személyi juttatások előirányzatát                                                       82.830 eFt 
b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                                   14.671 eFt 
c) a dologi kiadások előirányzatát                                                                 57.631 eFt 
d) a támogatásértékű működési kiadások előirányzatát                                 9.320 eFt 
e) a működésű célú pénzeszköz átadások előirányzatát                                  0 eFt 
f) a felhalmozási célú pénzeszköz átadások előirányzatát                                  100 eFt 
g) a társadalom -, és szociálpolitikai támogatások előirányzatát                    13.196 eFt 
h) a felújítási kiadások előirányzatát                                                               95.226 eFt 
i) a beruházási kiadások előirányzatát                                                             16.446 eFt 
j) hitel törlesztése                                                                                            15 400 eFt 
k)a tartalékok fő összegét                                                                                  4.000 eFt  
összeggel állapítja meg. 
 

2.§ 
 

Az Ör. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„2.§ (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszeg működési 
költségvetés és felhalmozási költségvetés előirányzat-csoportokra tagozódását a 2. 
melléklet határozza meg. 
(2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrás szerinti 
részletezését a 2. és 3. melléklet tartalmazza. 

 
3.§ 

 
Az Ör. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3. § Az intézmények kiadási előirányzatait, kiemelt előirányzatok, valamint az intézményi 
támogatásokat a 3. melléklet tartalmazza.” 
 

4. § 
 
Az Ör.  4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„4.§ A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének kiadási előirányzatát, kiemelt 
előirányzatok 7. mellékletben állapítja meg.” 
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5. § 
 

Az Ör.  5.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„5.§ ( 1) Az önkormányzat 2014. évi létszám-előirányzatát az 5. melléklet állapítja meg. 
(2) Az önkormányzat fejlesztési célú kiadásainak előirányzatát szakfeladatonként a 

6. melléklet tartalmazza. 
(3) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. melléklet határozza 

meg 
 

 
Újtikos, 2014. június 25.  
 
 
 
  Takács József            Dr. Kiss Imre 
  polgármester                     jegyző 
 
 

 
5., Napirendi pont: Javaslat a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának elfogadására 
Előterjesztő: Takács József polgármester 
 
Takács József polgármester:  
Elmondja, a módosítás a székhely tekintetében van, továbbá egy építésügyi munkatárs 
összeférhetetlensége és Folyáson a  jegyzői feladatok ellátása miatt volt szükség a 
módosításra. 
 
Kérdezi, hogy van –e kérdés? 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A szavazásban a Képviselő- testület tagjai közül 4 fő vett részt, a Képviselő- testület 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Újtikos Községi Önkormányzat 
 Képviselő- testületének 

60/2014. (VI.25.) számú határozata  
 
Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal 56/2013. (IV. 30.) számú Képviselő-testületi Határozatával jóváhagyott Szervezeti és 
Működési Szabályzatát 2014. július 15-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:  
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1./A II./A. „A Hivatal belső szervezeti felépítése” pontjában az Építéshatósági Csoport 
szervezeti egység a Városfejlesztési és Gazdálkodási Irodától az Önkormányzati és Igazgatási 
Irodához kerül át. 
 
2./ A II./B. „A belső szervezeti egységek főbb feladatai” pontjában az Építéshatósági 
Csoport szervezeti egység tevékenységi körét felsoroló szövegrész a Városfejlesztési és 
Gazdálkodási Irodától az Önkormányzati és Igazgatási Irodához kerül át 1.5. számozással, 
egyidejűleg a korábbi 1.5. -1.6. pontok számozása 1.6.-1.7. pontra, valamint a 3. 2.-3.3. 
pontok számozása alszámaikkal együtt 3.1.-3.2. pontra változik.  
 
3./ A II/C. „A pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatkörének, 
munkakörének meghatározása” pontjában a kirendeltség vezető utalványozási feladataiból 
a Folyás községre vonatkozó részt törli.  
 
4./ A II/D. „Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörök” pontjában az 
Önkormányzati és Igazgatási Iroda új „- építéshatósági ügyintézők” francia bekezdéssel 
egészül ki, egyidejűleg az „ - építéshatósági ügyintézők” francia bekezdést a Városfejlesztési 
és Gazdálkodási Iroda felsorolásából törli.  
 
5./ A III. Az irodavezetők, az aljegyző és a kirendeltség vezető feladatai fejezet 3./ 
pontjának első négy francia bekezdése helyébe a következő szövegrész lép:  
„3./ Az aljegyző: 
 - Ellátja a Hajdúnánás Városi Önkormányzat, Folyás Község Önkormányzata és a 

Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat képviselő-testülete és bizottságai üléseinek 
előkészítésével, szervezésével, a jegyzőkönyvek készítésével, a határozatok 
végrehajtásával kapcsolatosan a polgármester, alpolgármester és a jegyző által 
meghatározott feladatokat. 

 -  Ellátja a jegyzői hatáskörbe tartozó építéshatósági eljárással kapcsolatos feladatokat. 
       - Részt vesz a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ülésén, valamint 

állandó megbízottként részt vesz Folyás Község Önkormányzata, valamint 
Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülésein és azokon 
tájékoztatást, felvilágosítást ad, 

 -  Részt vesz és tájékoztatást, felvilágosítást ad a Folyás Község Önkormányzata, 
valamint  Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bizottsága 
ülésén, „ 

 
6./ A III. Az irodavezetők, az aljegyző és a kirendeltség vezető feladatai fejezet 

4./Kirendeltség vezető pontjából a Folyás Község Önkormányzatára vonatkozó 
szövegrészt törli. 

 
7./ A IV. A Hivatal m űködési rendje 1./ A tisztségviselők fogadó órája pontban a 

Kirendeltség vezető Folyásra vonatkozó fogadó óráját törli, egyidejűleg az Aljegyző 
fogadó óráját kiegészíti a „Folyás kirendeltségen:  csütörtök 8-16 óráig” szövegrésszel.  

 
8./ A IV. A Hivatal m űködési rendje 10. pontjában a bélyegzőhasználat rendjére 

vonatkozó részt úgy módosítja, hogy a kirendeltség vezető, csak a „Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal Újtikosi Kirendeltsége” c. számozott bélyegző 
használatára jogosult. 
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Felkéri a jegyzőt, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatában foglaltaknak az intézmény dolgozói általi megismertetéséről, valamint a 
határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 
 
 

Felelős:  Dr. Kiss Imre jegyző 
Határid ő:  2014. július 15. 
 
 

 6., Napirendi pont: Javaslat az Újtikos Házi Segítségnyújtó Szolgálat szakmai 
programjának módosítására 
Előterjesztő: Takács József polgármester 
 
Takács József polgármester: 
Elmondja, hogy a házi segítségnyújtás feladatinak ellátásában 18 fővel történő emelés 
szüksége, így az ellátotti létszám 54 fő lesz. 
 
Kérdezi, hogy van –e kérdés? 
 
Juhász Margó alpolgármester: 
Kérdezi, hogy akkor ez azt jelenti, hogy július 1-től lesz a növekedés? 
 
Takács József polgármester: 
Nem. Az elfogadástól. Előzetes véleményezésre be lett nyújtva az NRSZH-nak, ami 
befogadásra került, még a gyámhivatalnak van joga kifogásolni. 
 
Juhász Margó alpolgármester: 
Akkor ez az, amiről már beszéltünk. 
 
Takács József polgármester: 
Igen, a magas idős létszám indokolja a házi segítségnyújtás létszámának emelését. 
 
dr. Szokol Ildikó kirendeltség vezető: 
A működési engedély módosítást a megyei gyámhivatal hagyja jóvá. Velük az egyeztetés 
megtörtént, reméli, hogy a kérelmet pozitívan fogják elbírálni.  
 
Juhász Margit képviselő: 
Kérdezi, hogy ezt normatívával is támogatják? 
 
Takács József polgármester: 
Igen. 
 
 Egyéb hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A szavazásban a Képviselő- testület tagjai közül 4 fő vett részt, a Képviselő- testület 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot és az alábbi 
határozatot hozta: 
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Újtikos Községi Önkormányzat 
 Képviselő- testületének 

61/2014. (VI.25.) számú határozata  
 

Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Házi 
Segítségnyújtó Szolgálat szakmai programjának módosítására elnevezésű előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület az Újtikos Házi Segítségnyújtó Szolgálat szakmai programját az 
alábbiak szerint módosítja: 

„A Házi segítségnyújtás személyi feltételei: 

  

Szociális 
gondozók 

szociális gondozó és szervező, szociális gondozó és ápoló, gerontológiai 
gondozó, házi szociális gondozó, szociális otthon gondozó, ápoló, általános 
betegápoló, pszichiátriai ápoló, pszichiátriai ápoló és gondozó, klinikai szakápoló 
(csak: geriátriai, pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló, körzeti - közösségi 
szakápoló), felnőtt szakápoló, általános ápoló, mentálhigiénés és pszichiátriai 
szakápoló, egészségügyi szakasszisztens (csak: gyógyfoglalkoztató 
szakasszisztens), foglalkozás-egészségügyi szakápoló, rehabilitációs tevékenység 
terapeuta, hospice szakápoló és koordinátor, idegelmeápoló, gyermek ideg-elme 
ápoló, körzeti betegápoló, körzeti ápoló, rehabilitációs terapeuta    

Újtikos község közigazgatási területén az 54 fő ellátotti létszámra vonatkozásában három 
főállású és 3 fő társadalmi megbízatású szociális gondozónő látja el a szolgáltatást. A 
gondozónők 50%-a szakképzett, szociális gondozó és ápoló képesítéssel rendelkezőnek 
tekinthető. 
A szakmai előírásoknak megfelelően így a házi segítségnyújtás keretében maximum 54 fő 
ellátására van lehetősége a szolgáltatónak.”  

Felelős:----------- 
Határid ő: ------- 
 
7. Napirendi pont: Javaslat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft társasági 
szerződésének módosítására 
Előterjesztő: Takács József polgármester 
 
 Takács József polgármester: 
 Elmondja, hogy a társasági szerződés módosítását a Ptk. módosítása teszi szükségessé, ezek 
kerültek végigvezetésre a szerződésen. 
 
Kérdezi, hogy van –e kérdés? 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat elfogadásáról. 
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A szavazásban a Képviselő- testület tagjai közül 4 fő vett részt, a Képviselő- testület 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Újtikos Községi Önkormányzat 

 Képviselő- testületének 
62/2014. (VI.25.) számú határozata  

 
 

Újtikos Községi Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a Hajdúsági 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1. szám) Társasági 
szerződésének módosítását és azt, a határozat melléklete szerinti egységes szerkezetben 
elfogadja. 

 

 Felkéri a polgármestert, a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határid ő: 2014. június 30.                                             Felelős:  Takács József 
polgármester 
 

     Melléklet a 62/2014. (VI.25.) számú határozathoz 
 

 

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S 

 
 

 Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
  
(4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.)  
  
   

T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S 
  
  
I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.  
  
Jelen egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013. 
évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági  cégeljárásról 
és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) alapján  magába 
foglalja az alulírott társaság társasági szerződésének a módosításokkal egységes  szerkezetbe 
foglalt szabályait.  
  
A fentiekre tekintettel a társaság a továbbiakban is határozatlan ideig működik a tagok  
üzletszerű közös gazdasági tevékenységének előmozdítása, továbbá a vonatkozó jogszabályok  
és a tisztességes üzleti verseny keretei között az alábbi feltételek mellett.  
  
A társaság jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, mely a cégneve alatt jogképes,  
jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést  
köthet, pert indíthat és perelhető.  
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A társaság a Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó  rendelkezésekről 
2013. évi CLXXVII. törvény 9. § (2) bek-e, 12. § (1) bek-e alapján a Ptk. rendelkezéseivel 
összhangban álló továbbműködéséről döntött. Erre figyelemmel a  társaság a jelen okirat 
keltétől (a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködés  
időpontja) alkalmazza a Ptk. rendelkezéseit.  
  
II. A TÁRSASÁG CÉGNEVE.  
  
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
  
III. A TÁRSASÁG RÖVIDÍTETT CÉGNEVE.  
  
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft  
  
IV. A TÁRSASÁG SZÉKHELYE, TELEPHELYE.  
  
Székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.  
Telephely: 4220 Hajdúböszörmény, 01329/4 hrsz.  
  
V. A TÁRSASÁG TAGJAINAK ADATAI.  
  
A társaság alapítói:  
  
• Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. sz.,  
KSH törzsszám: 15372514-751132109., képviseli: Kiss Attila polgármester),  
• Balmazújváros Város Önkormányzata (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 1. sz., KSH  
törzsszám: 15373175-751132109., képviseli: Dr. Tiba István polgármester),  3  
   • Bocskaikert Község Önkormányzata (4271 Bocskaikert, Poroszlay u. 20. sz., KSH  
törzsszám: 15376295-751132109., képviseli: Szőllős Sándor polgármester),  
• Folyás Község Önkormányzata (4095 Folyás, Fő u. 1. sz., KSH törzsszám: 15376185- 
751132109., képviseli: Magyar Sándor polgármester),  
• Görbeháza Község Önkormányzata (4075 Görbeháza, Böszörményi u. 39. sz., KSH  
törzsszám: 15373481-751132109., képviseli: Giricz Béla Lászlóné polgármester),  
• Hajdúdorog Város Önkormányzata (4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 4. sz., KSH törzsszám:  
15373216-751132109., képviseli: Csige Tamás polgármester),  
• Hajdúhadház Város Önkormányzata (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. sz., KSH  
törzsszám: 15373230-751132109., képviseli: Csáfordi Dénes polgármester),  
• Hajdúnánás Város Önkormányzata (4081 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz., KSH  
törzsszám: 15372662-751132109., képviseli: Szólláth Tibor Zoltán polgármester),  
• Hortobágy Község Önkormányzata (4071 Hortobágy, Cszinege János u. 1. sz., KSH  
törzsszám: 15373498-751132109., képviseli: Vincze Andrásné polgármester),  
• Polgár Város Önkormányzata (4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz., KSH törzsszám:  
15373388-751132109., képviseli: Tóth József polgármester),  
• Téglás Város Önkormányzata (4243 Téglás, Kossuth u. 61. sz., KSH törzsszám:  
15375809-751132109., képviseli: Czibere Béla polgármester),  
• Tiszagyulaháza Község Önkormányzata (4097 Tiszagyulaháza, Kossuth u. 73. sz., KSH  
törzsszám: 15375407-751132109., képviseli: Mikó Zoltán polgármester),  
• Újszentmargita Község Önkormányzata (4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 125. sz., KSH  
törzsszám: 15375452-751132109., képviseli: Csetneki Csaba polgármester)  
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• Újtikos Község Önkormányzata (4096 Újtikos, Arany János u. 12. sz., KSH törzsszám:  
15375414-751132109., képviseli: Takács József polgármester),  
• Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (4221.  
Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1., cégjegyzékszám: 09-09-003201, képviseli: Gulya  
Mátyás ügyvezető).  
  
A társaságba belépő tag:  
  
• Hajdúsámson Város Önkormányzata (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. sz., KSH  
törzsszám: 15728544-841132109, képviseli: Hamza Gábor polgármester),  
  
VI. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI.  
  
1.) A társaság által folytatni kívánt közhasznú tevékenység:  
 
A tag önkormányzatok területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása.  
A társaság által folytatott közhasznú tevékenység az alapító önkormányzat közfeladatának 
ellátásához kapcsolódik, mely közfeladat teljesítését a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja írja elő (19. 
hulladékgazdálkodás)  
  
A társaság szolgáltatásaiban – tagján kívül – bármely rászoruló részesülhet.  
A társaság a gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végzi.  
A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.  
  
2.) A társaság főtevékenysége:  
 
38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése  
  
 A társaság egyéb tevékenységei:  
  
 38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása  
 49.39 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás  
 43.99 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.  
 42.91 Vízi létesítmény építése  
 43.13 Talajmintavétel, próbafúrás  
 43.11 Bontás  
 43.12 Építési terület előkészítése  
 77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése  
 74.90 M.n.s e szakmai, tudományos, műszaki tevékenység  
 71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás  
 39.00 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés  
 37.00 Szennyvíz gyűjtése, kezelése  
 81.29 Egyéb takarítás  
 38.32 Hulladék újrahasznosítása  
 38.12 Veszélyes hulladék gyűjtése  
 38.22 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása  
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A társaság a fenti feltüntetett tevékenységeken túl is bármely olyan gazdasági tevékenységet 
folytathat, amit törvény nem tilt vagy nem korlátoz.  
  
 3) Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez  köti, a 
társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg.  
  
4) Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság akkor  végezhet, ha 
az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a  társasággal 
munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló  legalább egy 
személy a képesítési követelménynek megfelel.  
  
VII. A TÁRSASÁG VAGYONI VISZONYAI.  
  
1) A társaság törzstőkéje 3.100.000.-Ft, azaz Hárommillió-egyszázezer forint.  
  
2) A tagok törzsbetétje, szavazati joguk mértéke:  
  
• Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - törzsbetétje 420.000,- Ft, azaz  
Négyszázhúszezer forint, 209 szavazat,  
• Balmazújváros Város Önkormányzata - törzsbetétje 240.000,- Ft, azaz  
Kettőszáznegyvenezer forint, 119 szavazat,  
• Hajdúdorog Város Önkormányzata - törzsbetétje 120.000,- Ft, azaz Egyszázhúszezer  
forint, 60 szavazat,  
• Hajdúhadház Város Önkormányzata - törzsbetétje 170.000,- Ft, azaz Egyszázhetvenezer  
forint, 85 szavazat,  
• Hajdúnánás Város Önkormányzata - törzsbetétje 240.000,- Ft, azaz Kettőszáznegyvenezer  
forint, 119 szavazat,  
• Polgár Város Önkormányzata - törzsbetétje 110.000,- Ft, azaz Egyszáztízezer forint, 55  
szavazat,  
• Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság - törzsbetétje  
1.490.000,- Ft, azaz Egymillió-négyszázkilencvenezer forint, 249 szavazat,  5  
   • Hajdúsámson Város Önkormányzata - törzsbetétje 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint,  
50 szavazat,  
  
1. sz. közös tulajdonú üzletrész:  
• Bocskaikert Község Önkormányzata - törzsbetétje 30.000,- Ft, azaz Harmincezer forint,  
• Téglás Város Önkormányzata - törzsbetétje 80.000,- Ft, azaz Nyolcvanezer forint,  
A közös tulajdonú üzletrész képviselője: Téglás Város Önkormányzata, 55 szavazat,  
  
2. sz. közös tulajdonú üzletrész:  
• Folyás Község Önkormányzata - törzsbetétje 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint,  
• Görbeháza Község Önkormányzata - törzsbetétje 30.000,- Ft, azaz Harmincezer forint,  
• Hortobágy Község Önkormányzata - tözsbetétje 20.000,- Ft, azaz Húszezer forint,  
• Tiszagyulaháza Község Önkormányzata - törzsbetétje 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint,  
• Újszentmargita Község Önkormányzata - törzsbetétje 20.000,- Ft, azaz Húszezer forint,  
• Újtikos Község Önkormányzata - törzsbetétje 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint,  
A közös tulajdonú üzletrész képviselője: Görbeháza Község Önkormányzata, 49 szavazat,  
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3) A társaság tagjai a törzsbetétjük 100 %-át a jelen egységes szerkezetbe foglalt társasági  
szerződés aláírását megelőzően befizették, illetve szolgáltatták a társaság részére.  
  
4) Ha a tag a társasági szerződésben, vagy annak módosítása során vállalt vagyoni  
hozzájárulását határidőben nem szolgáltatja, a társaság ügyvezetője harmincnapos határidő  
kitűzésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés  elmulasztása 
a tagsági jogviszony megszűnését eredményezi.  
  
A harmincnapos határidő eredménytelen eltelte esetében a tagsági jogviszony a határidő  
lejártát követő napon megszűnik. Erről a társaság ügyvezetője a tagot írásban köteles  
értesíteni.  
  
Az a tag, akinek tagsági jogviszonya a fentiekben foglaltakra tekintettel szűnt meg, a  vagyoni 
hozzájárulás teljesítésének elmulasztása miatt a társaságnak okozott kárért a  
szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel.  
  
5) A társaság az esetleges veszteségek fedezetére pótbefizetési kötelezettséget nem írhat  elő.  
  
6) A tagok mellékszolgáltatás teljesítésére nem kötelesek.  
  
VIII. A TÁRSASÁG ÉS A TAGOK KÖZÖTTI JOGVISZONY.  
  
6.1.A törzsbetét a tag vagyoni hozzájárulása. Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági 
jogok és kötelezettségek összessége. Az üzletrész a társaság nyilvántartásba vételével 
keletkezik. Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek, kivéve a szavazati 
jogokat, melyek a VII. fejezet 2. pontjában foglaltak szerint kerülnek meghatározásra. 
Kivételt képez továbbá a Társasághoz az alapítást követően csatlakozott Hajdúsámson Város 
Önkormányzatának üzletrésze, melyhez a jelen létesítő okiratban meghatározott jogosultságok 
és kötelezettségek tartoznak.  
  
6.2.Minden tagnak egy törzsbetéte lehet.  
  
6.3.Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet. Ezek a személyek a társasággal szemben egy  
tagnak számítanak; jogaikat csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő 
kötelezettségekért egyetemlegesen kötelesek helytállni. A közös képviselőt a jogosultak 
maguk közül választják meg a tulajdoni hányaduk  
szerinti szavazati jog gyakorlásával.  
 A közös képviselőnek a jogosultak személyében és tulajdoni hányadában beállt valamennyi 
változást be kell jelentenie a társaságnak. A képviselő személyének megváltozását az új közös 
képviselőnek kell bejelentenie.  
 Tekintettel arra, hogy a társaságot az alapító önkormányzatok a térségi hulladéklerakó 
működtetése céljából alapítják, ezért szükséges és indokolt a szoros együttműködés. A 
társaság működése során a közös tulajdonú üzletrész önkormányzati tulajdonosai részére is 
meg kell küldeni az önálló üzletrész tulajdonosok részére küldött iratokat, a taggyűlésen a 
közös tulajdonú üzletrész képviselője is jogosult részt venni, észrevételeket, indítványokat 
tenni, s jogosult a társaság irataiba is betekinteni, az ügyvezetőtől felvilágosítást kérni.  
  
6.4.Az üzletrészt kívülálló személyre a pénzszolgáltatás ellenében történő átruházás, az 
öröklés és az átalakulás (egyesülés, szétválás) kivételével átruházni nem lehet.  
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Az üzletrészt kívülálló személyre akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes 
mértékben szolgáltatta, kivéve, ha az átruházásra azért kerül sor, mert a vagyoni 
hozzájárulás,illetve a pótbefizetés (ha a társasági szerződést ezt lehetővé teszi) teljesítésének 
elmulasztása vagy kizárás miatt a tag tagsági viszonya megszűnt.  
  
Az üzletrész a társaság önkormányzati tagjaira szabadon átruházható.  
  
Amennyiben a tag nem önkormányzati tagnak kívánja az üzletrészét pénzszolgáltatás 
ellenében átruházni, úgy az önkormányzati tagokat az üzletrészre elővásárlási jog illeti meg, 
melyet egymás közt az üzletrészeik arányában gyakorolhatnak.  
  
6.5.5Az üzletrészt pénzszolgáltatás ellenében kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, 
ha ehhez a taggyűlés előzetesen és kifejezetten hozzájárult. Az átruházási szándékot a 
tervezett jogügylet megkötését megelőző 30 nappal köteles az átruházni szándékozó tag a 
társaság ügyvezetőjének írásban bejelenteni. A taggyűlés megtagadhatja a 
hozzájárulást,amennyiben a tag az üzletrészét a taggyűlés által nem kívánt személy (pl. 
konkurens, aki a társaság céljának elérését veszélyeztetheti, stb.) részére kívánja átruházni, 
ennek hiányában a taggyűlés a hozzájárulást megadja. Amennyiben a taggyűlés az 
átruházáshoz nem járul hozzá, úgy a társaság, a társaság önkormányzat tagjai (egymás közt az 
üzletrészeik arányában), a társaság em önkormányzat tagja – ebben a sorrendben kötelesek az 
átruházni kívánó tagtól az üzletrészét megvásárolni, mely esetben a vételár megegyezik az 
üzletrész névértékével (törzsbetét összegével).  
  
6.6A tag üzletrészének bírósági végrehajtási eljárás során történő értékesítésénél a többi tagot, 
a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – az üzletrészre – a 
bírósági végrehajtási árverésen gyakorolható - elővásárlási jog illeti meg. Ennek során az 
elővásárlási jog gyakorlására a 4-5 pontbeli rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.  
A társaságot megillető elővásárlási jogot a taggyűlés gyakorolja.  
  
6.7.Az elővásárlási jog átruházása semmis. Az elővásárlási jog megsértésével kötött szerződés 
hatálytalanságának megállapítására pert csak a szerződéskötéstől számított egyéves jogvesztő 
határidőn belül lehet indítani.  
 
 6.8.Az üzletrész átruházása esetén az átruházónak a tagsági jogviszonyból eredő jogai és 
kötelezettségei az üzletrész megszerzőjére szállnak át.  
Az üzletrész átruházásához írásbeli szerződést kell kötni.  
Az üzletrész átruházása a társasági szerződés módosítását nem igényli.  
Az üzletrész átruházása folytán bekövetkezett tagváltozás a társasággal szemben  
annak bejelentéstől hatályos; az üzletrész új jogosultját a társasággal szemben a 
nyilvántartásba vételtől függetlenül a bejelentéstől illetik meg a tagsági jogviszonyból eredő 
jogosultságok, és terhelik a tagsággal járó kötelezettségek.  
  
6.9.A tulajdonosváltozást és annak időpontját a tagjegyzékbe való bejegyzés végett az 
üzletrész megszerzője - nyolc napon belül - köteles bejelenteni a társaságnak. A bejelentést 
közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell megtenni, és mellékelni kell 
hozzá az üzletrész-átruházási szerződést. A bejelentésben nyilatkozni kell a megszerzés 
tényén kívül arról is, hogy az üzletrész megszerzője a társasági szerződés rendelkezéseit 
magára nézve kötelezőnek ismeri el.  
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6.10. A tag halála esetén örököse, a jogi személy tag átalakulása, egyesülése, szétválása vagy 
jogszabály alapján az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlása esetén a jogutód - az 
örökösi minőség vagy a jogutódlás igazolása mellett - kérheti az ügyvezetőtől a tagjegyzékbe 
való bejegyzését.  
  
Az ügyvezető megtagadhatja az örökös vagy a jogutód bejegyzését, ha bármely tag az 
üzletrész magához váltásáról az örökös vagy a jogutód bejegyzési kérelmének hatályossá 
válásától számított harminc napos, jogvesztő határidőn belül nyilatkozik, és az üzletrész 
forgalmi értékét az örökösnek vagy a jogutódnak kifizeti. A társasági szerződés a fentiekhez 
kapcsolódóan az alábbi feltételeket írja elő. Az érintett tagok akkor gyakorolhatják ezen 
megváltási jogot, ha a nyilatkozatukban vállalják, hogy legfeljebb 1 éven belül megfizetik az 
üzletrész forgalmi értékét. A forgalmi értéket a társaság könyvvizsgálója állapítja meg. 
Amennyiben több tag is élni kíván ezen jogával, úgy ezen jogukat a társaság önkormányzat 
tagjai (egymás közt az üzletrészeik egymáshoz viszonyított mértéke szerint, arányosan), a 
társaság nem önkormányzat tagja – ebben a sorrendben - illeti meg.  
  
6.11.Ha a jogi személy tag jogutód nélkül úgy szűnik meg, hogy üzletrészének sem a törlését 
megelőző, sem az üzletrészre kiterjedően lefolytatott vagyonrendezési eljárás alapján nincs új 
jogosultja, a társaság az üzletrész bevonásáról vagy az üzletrész tagok közötti - törzsbetéteik 
arányában történő - felosztásáról köteles dönteni.  
  
Ha a tag az üzletrészét házastársi közös vagyonból szerezte, a bíróság a házassági vagyonjogi 
perben a nem tag házastárs kérelmére, a Ptk és a társasági szerződés üzletrész-átruházásra 
vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával juttathat társasági üzletrészt vagy 
üzletrészhányadot; ebben az esetben az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló 
jog, valamint a törzsbetét teljes mértékben történő szolgáltatására vonatkozó feltétel nem 
érvényesül.  
  
A fenti bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell abban az esetben is, ha a 
házastársi közös vagyon megosztásáról a házastársak az üzletrész vonatkozásában 
megállapodtak.  
  
6.12.Az üzletrész  
  
a) átruházás;    
 
b) a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett  
jogutódlás;  
c) öröklés;  
d) a házastársi közös vagyon megosztása;  
e) új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése  
esetén osztható fel.  
  
Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges.  
  
13.Törölve.  
  
14.Törölve.  
  
15.Törölve.  
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16.Törölve.  
  
17.A társaság saját üzletrészét átruházással a taggyűlés határozata alapján szerezheti meg.  
A társaság a saját üzletrészét ellenérték fejében a törzstőkén felüli vagyona terhére szerezheti 
meg. A társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg ellenérték fejében, ha osztalék 
fizetéséről sem határozhatna. A saját üzletrészért nyújtandó ellenérték fedezetének 
megállapításával összefüggésben a beszámolóban és a közbenső mérlegben foglaltakat a 
mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni.  
A társaság azokat az üzletrészeket szerezheti meg, amelyek esetén a törzsbetétet teljes 
mértékben szolgáltatták. A társaság saját üzletrészeinek alapjául szolgáló törzsbetétek összege 
nem haladhatja meg a törzstőke ötven százalékát.  
  
18.A társaság saját üzletrésze alapján tagsági jogokat nem gyakorolhat, ezen üzletrészt a 
határozatképesség megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.  
A társaságot a saját üzletrész után osztalék nem illeti meg.  
A társaság által ellenérték fejében megszerzett üzletrészt a vásárlástól számított egy  
éven belül a társaság köteles elidegeníteni, a tagoknak törzsbetéteik arányában térítés  
nélkül átadni vagy a törzstőke-leszállítás szabályainak alkalmazásával bevonni.  
  
19. Az üzletrész bevonása a taggyűlés döntése, amelynek következtében az üzletrészben 
foglalt tagsági jogok és kötelezettségek összessége, és az üzletrész jogosultjának tagsági 
viszonya megszűnik. Üzletrész bevonása esetén az üzletrész alapjául szolgáló törzsbetét 
összegével a törzstőkét le kell szállítani.  
  
20.Ha a tagot a bíróság kizárja a társaságból, vagy a tag tagsági viszonya a vagyoni 
hozzájárulás vagy a pótbefizetés teljesítésének (ha a társasági szerződést ezt lehetővé teszi) 
elmaradása miatt szűnt meg, a volt tag üzletrészét értékesíteni kell.  
Az értékesítés feltételeiről és módjáról a volt tagnak és a társaságnak a tagsági viszony 
megszűnésétől számított tizenöt napon belül kell megállapodnia. A megállapodásban meg kell 
határozni az értékesítés határidejét, ami nem lehet hosszabb három hónapnál, továbbá a 
minimális eladási árat, amelynek el kell érnie a volt tag által nem teljesített vagyoni 
hozzájárulás vagy pótbefizetés (ha a társasági szerződést ezt lehetővé teszi) összegét. Ha a 
határidőn belül nem jön létre) megállapodás, vagy a megállapodás szerinti határidőben nem 
történik meg az értékesítés, az üzletrészt a társaság a megállapodásra vagy az értékesítésre 
nyitva álló határidő lejártát követő negyvenöt napon belül nyilvános árverésen köteles  
értékesíteni. A társaság jogosult az értékesítés lebonyolítása érdekében az értékesítéshez 
szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére.  
  
21.Ha az üzletrész értékesítésére árverés útján kerül sor, a társaság az árverés napját legalább 
nyolc nappal megelőzően köteles az árverésről hirdetményt közzétenni.  
  
A hirdetménynek tartalmaznia kell  
a) a társaság nevét és székhelyét;  
b) az árverés helyét és idejét;  
c) az értékesítendő üzletrész lényeges adatait;  
d) a kikiáltási árat; és  
e) a vételár megfizetésének határidejét és módját.  
A kikiáltási ár nem lehet alacsonyabb, mint a társaságnak a volt taggal szemben a  
törzsbetét vagy pótbefizetés teljesítésének elmulasztása miatti követelése.  
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22.Az árverést közjegyző jelenlétében kell lebonyolítani, aki az árverésről készült 
jegyzőkönyvet közokiratba foglalja.  
  
Az árverésen a volt tagon kívül bárki tehet ajánlatot az üzletrész megvásárlására. Az ajánlat 
szerinti vételárnak a kikiáltási árat el kell érnie. A legmagasabb árajánlatot tevő személy 
ajánlati kötöttsége addig tart, amíg - az üzletrészre vonatkozó elővásárlási jogokra is 
tekintettel - az elfogadást rendes körülmények között várhatta.  
  
A legmagasabb árajánlat alapján a társaság tagjai, a társaság és a társaság által kijelölt 
harmadik személy az üzletrész kívülálló személyre történő átruházására vonatkozó szabályok 
megfelelő alkalmazásával elővásárlási jogot gyakorolhatnak. Ha a jogosultak nem élnek e 
jogukkal, az árverésen tett legmagasabb árajánlatot kell elfogadni.  
  
Az üzletrész árverésen való értékesítése esetén a vevő a vételárat a társaságnak fizeti meg és a 
volt taggal a társaság számol el.  
  
A vételárból a társaság igényt tarthat a volt tag által nem teljesített vagyoni hozzájárulás vagy 
pótbefizetés (ha a társasági szerződést ezt lehetővé teszi) összegére. Ha a vételár ezt az 
összeget meghaladja, a többletből a társaság az értékesítés költségeinek megfelelő összegre 
jogosult; a vételár ezt meghaladó része a volt tagot illeti meg.  
  
Ha a befolyt vételár - az előző bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az értékesítés 
költségeire nem nyújt fedezetet, a vételárból meg nem térülő költségeket a volt tag köteles a 
társaság részére megtéríteni.  
  
Ha az árverésen senki nem tett legalább a kikiáltási árnak megfelelő ajánlatot, az árverést 
meghiúsultnak kell tekinteni.  
  
A tag kizárásának vagy tagsági viszonya megszűnésének időpontjától számított hat hónapon 
belül az üzletrészt tetszőleges alkalommal ismételten árverésre lehet  
bocsátani.  
  
Bármelyik sikertelen árverést követő harminc napon belül a társaság az üzletrészt bevonhatja.  
  
Ha a tag kizárásának vagy tagsági viszonya megszűnésének időpontjától számított hat 
hónapon belül a volt tag üzletrészét nem értékesítették, a társaság köteles bevonni az 
üzletrészt. Az üzletrész bevonása esetén a volt tag a társaság saját tőkéjéből ráeső részre az 
üzletrész értékesítéséből befolyt vételár elszámolására irányadó szabályok szerint tarthat 
igényt.  
  
23.A társaság tagja a társaságnak az érintett tag ellen indított keresete alapján bírósági 
határozattal a társaságból kizárható, ha a társaságban való maradása a társaság  
céljainak elérését nagymértékben veszélyeztetné. Kizárási per kétszemélyes társaságnál nem 
indítható. Nem zárható ki a társaságból az a tag, aki a legfőbb szerv ülésén a szavazatok 
legalább háromnegyedével rendelkezik.  
  
Kizárás esetén a tag tagsági jogviszonya megszűnik.  
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A tag kizárása iránti kereset megindításához a társaság legfőbb szervének az összes tag 
legalább háromnegyedes szótöbbségével meghozott, a kizárás okát megjelölő határozata 
szükséges. Az érintett tag ebben a kérdésben nem szavazhat.  
  
Az előző bekezdés szerinti határozaton alapuló keresetet a legfőbb szerv  
határozatának meghozatalától számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül kell 
megindítani.  
  
A bíróság az érintett tag tagsági jogait - kérelemre - a bíróság jogerős döntéséig 
felfüggesztheti, ha a tagsági jogok gyakorlása a társaság súlyos érdeksérelmével járna. A 
felfüggesztés a tag nyereségre vonatkozó igényét nem érinti.  
  
A felfüggesztés ideje alatt keletkezett kötelezettség a felfüggesztés hatálya alatt álló tagot a 
tagok egymás közötti viszonyában akkor sem terheli, ha a társaság tartozásaiért harmadik 
személlyel szemben köteles helytállni.  
  
A tagsági jog felfüggesztésének időtartama alatt a létesítő okirat nem módosítható, más tag 
kizárása nem kezdeményezhető és nem hozható döntés a társaság átalakulásáról, 
egyesüléséről, szétválásáról, valamint jogutód nélküli megszűnéséről.  
  
24.Ha a társaság tagja - közvetlenül vagy közvetve - a szavazatok legalább háromnegyedével 
rendelkezik, ezen minősített többség megszerzésétől számított tizenöt napon belül köteles ezt 
bejegyzés és közzététel végett a nyilvántartó bíróságnak bejelenteni.  
  
25.A minősített többség megszerzésének közzétételétől számított hatvannapos jogvesztő 
határidőn belül a társaság bármely tagja kérheti, hogy a minősített többséggel rendelkező tag 
társasági részesedését vegye meg. Vételi kötelezettségének a minősített többséggel rendelkező 
tag a kérelem benyújtásakor fennálló piaci értéken, de legalább a társaság saját tőkéjéből a 
felajánlott részesedésre jutó résznek megfelelő értéken köteles eleget tenni.  
  
26.Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik, a ki nem elégített követelésekért a hitelező 
keresete alapján a minősített többséggel rendelkezett tag köteles helytállni, feltéve,hogy a 
jogutód nélküli megszűnésre a minősített többséggel rendelkezett tag hátrányos üzletpolitikája 
miatt került sor. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem 
alkalmazható.  
  
IX. A TÁRSASÁG SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE.  
  
1.A társaság legfőbb szerve a taggyűlés, melynek tevékenységében minden tag jogosult részt  
venni. A taggyűlések nyilvánosak.  
  
2.A taggyűlés feladata elsősorban a társaság alapvető, stratégiai ügyeiben való döntés. A  
taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:  
  
a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása; melyről a felügyelő bizottság  
írásbeli jelentésének megismerése nélkül nem határozhat a taggyűlést;  
b) törölve;  
c) törölve;  
d) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;  
e) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;  
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f) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;  
g) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;  
h) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;  
i) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;  
j) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;  
k) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;  
l) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;  
m) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával,  
ügyvezetőjével vagy azok hozzátartozójával köt;  
n) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok (amennyiben a társaságnál  
működik), illetve a könyvvizsgáló (amennyiben a társaságnál működik) elleni követelések,  
kártérítési igények érvényesítése;  
o) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által  
történő megvizsgálásának elrendelése;  
p) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés  
tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;  
q) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;  
r) a társasági szerződés módosítása;  
s) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;  
t) Törölve;  
u) törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;  
v) Törölve;  
w) Törölve;  
x)a társaság részletes üzleti tervének elfogadása, melynek részét képzi a társaság által  
nyújtott szolgáltatások ellenértékeként a háztartások által fizetendő díjak mértéke is,  
y) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos  
hatáskörébe utal.  
z) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékos működéséről szóló 2009. évi CXXII 
és más jogszabályok keretei között Szabályzatot alkot a vezető tisztségviselők, 
felügyelőbizottsági tagok, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a 
továbbiakban: Mt.) 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a 
jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások, módjának, mértékének elveiről, annak 
rendszeréről.  
zs) a közhasznúsági melléklet elfogadása; a befektetési szabályzat elfogadása;   
zsb) bármilyen, 50.000.000.-Ft összeget meghaladó jogügylet megkötése;  
  
3.A taggyűlést - ha törvény vagy a társasági szerződés másként nem rendelkezik - az 
ügyvezető hívja össze.  
 A taggyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni.  
 A társaság azon tagja vagy tagjai, akik együttesen a szavazati jogok legalább öt százalékával 
rendelkeznek, a társaság legfőbb szervének összehívását vagy a legfőbb szerv ülés tartása 
nélküli döntéshozatalát - az ok és cél megjelölésével - bármikor kérhetik. Ha az ügyvezetés az 
indítványban foglaltaknak nyolc napon belül nem intézkedik a taggyűlés ülésének a lehető 
legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében, illetve nem kezdeményezi az ülés tartása 
nélküli döntéshozatalt, az ülést az indítványozók kérelmére a nyilvántartó bíróság hívja össze, 
vagy a nyilvántartó bíróság felhatalmazza az indítványozókat az ülés összehívására, illetve az 
ülés tartása nélküli döntéshozatal lebonyolítására. A várható költségeket az indítványozók 
kötelesek megelőlegezni. A taggyűlés a kisebbség kérelmére összehívott taggyűlésen vagy az 
ülés tartása nélküli döntéshozatal során dönt arról, hogy a költségeket az indítványozók vagy 
a társaság viseli-e.  
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Az ügyvezető késedelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést vagy annak ülés tartása 
nélküli döntéshozatalát kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha 
tudomására jut, hogy  
a) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent;  
b) a társaság saját tőkéje a törzstőke Ptk-ban meghatározott minimális összege alá  
csökkent;  
c) a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy  
d) ha vagyona tartozásait nem fedezi.  
  
Az előző bekezdésben megjelölt esetekben a tagoknak határozniuk kell pótbefizetés 
előírásáról (ha a társasági szerződést ezt lehetővé teszi), a törzstőke mértékét elérő saját tőke 
más módon való biztosításáról vagy a törzstőke leszállításáról; mindezek hiányában a társaság 
átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszüntetését kell elhatározni. A 
taggyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani.  
  
Ha a taggyűlés befejezését követő három hónapon belül az összehívására okot adó, a 3. pont 
negyedik bekezdés a) pontja szerinti körülmény változatlanul fennáll, a törzstőkét le kell 
szállítani.  
  
4.A taggyűlést - a társasági szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a társaság székhelyére 
vagy telephelyére (amennyiben rendelkezik ilyennel a társaság) kell összehívni, ettől eltérni 
csak a tagok egyszerű szótöbbséggel hozott előzetes hozzájárulásával lehet.  
  
5.A taggyűlésre a tagokat az ügyvezető meghívó küldésével hívja össze.  
  
A meghívónak tartalmaznia kell  
a) a társaság nevét és székhelyét;  
b) a taggyűlés idejének és helyszínének megjelölését;  
c) a taggyűlés napirendjét.  
   
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra 
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.  
  
A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább tizenöt napnak kell eltelnie.  
  
6. Ha a tag a napirend kiegészítésére a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak 
megfelelő javaslatot tesz, az általa megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni, ha 
javaslatát a taggyűlés előtt legalább három nappal közli a tagokkal és az ügyvezetővel.  
  
7.Ha a taggyűlést nem szabályszerűen hívták össze, a taggyűlést akkor lehet megtartani, ha a 
taggyűlésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a taggyűlés 
megtartásához.  
  
8.A taggyűlésen a tagot erre meghatalmazott személy is képviselheti. Nem lehet 
meghatalmazott az ügyvezető, illetve cégvezető (amennyiben ilyen tisztség a társaságnál 
betöltésre kerül), a felügyelőbizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A meghatalmazást 
közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.  
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9.A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazatok legalább 75 %-a képviselve van. A 
határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.  
  
10 .Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt - az eredeti taggyűlés meghívójában 
megjelölt feltételekkel összehívott - megismételt taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a 
szavazatok legalább 50 %-a képviselve van, s ha a megismételt taggyűlést azt az eredeti 
időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze. 
Egyebekben a megismételt taggyűlésre a taggyűlés szabályai írányadók.  
  
11.A taggyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható 
határozat,kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő 
kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.  
  
12.Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a 
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.  
  
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,  
  
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a társaság terhére másfajta 
előnyben részesít;  
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;  
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;  
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a társaságnak nem tagja;  
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 
vagy  
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.  
  
13.A tagokat a társasági szerződés VII. fejezet 2. pontjában rögzített mértékű szavazat illeti  
meg.  
  
14.A taggyűlés határozatait - ha törvény vagy a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik  
- a jelen lévő tagok szavazatainak legalább 62,5 %-os többségével hozza meg, kivéve a IX.  
14 fejezet 2) pontjának q), r), s), t), u), v), w) pontjait, melyek esetében a taggyűlés 
határozatait a jelen lévő tagok szavazatainak legalább 75 %-os többségével hozza meg,  
  
15.Törölve.  
  
16.A taggyűlésről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza a 
taggyűléshelyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, 
továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat az 
azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat vagy 
az abban részt nem vevőket.  
  
A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy - a taggyűlésen jelenlevő, hitelesítőnek megválasztott - 
tag írja alá.  
  
A nonprofit működést érintő, a taggyűlésről készült jegyzőkönyvbe és határozatba bárki 
betekinthet, és az azokban foglaltakról az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet.  
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17 .A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról hozandó határozatokat kivéve a 
tagok taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben.  
  
A taggyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozat tervezetét írásban és a döntésre 
legalább nyolc napot biztosítva kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban vagy más, 
döntésük bizonyítására alkalmas módon kell, hogy megküldjék az ügyvezetés részére.  
  
Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a Ptk-nak és a társasági szerződésnek a 
határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell 
alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot 
megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a 
határozatképességéhez és a döntéshez szükséges lenne ülés tartása esetén.  
  
A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi 
tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától 
számított három napon belül - az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt 
további három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő 
utolsó napja, ha valamennyi szavazat  
korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.  Ha bármely tag az ülés 
megtartását kívánja, a taggyűlést az ügyvezetésnek össze kell hívnia.  
  
18.Az ügyvezető a tagok által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet 
(határozatok könyve), amelyet a társaság székhelyén vagy telephelyén kell tartani. Az 
ügyvezetőnek a határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul, késedelem nélkül be kell 
vezetnie a határozatok könyvébe.  
  
19.A jegyzőkönyvbe és a határozatok könyvébe bármelyik tag betekinthet és az azokban 
foglaltakról az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet.  
  
X. A TÁRSASÁG ÜGYVEZETÉSE.  
  
1.A társaság ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviseletét az ügyvezetők látják el.    
  
2.A társaság ügyvezetői: a 2012. június 16. napjától 2017. június 15. napjáig választott Will 
Csaba (an: Albert Mária, szül: Pécs, 1963. január 30.) 4032 Debrecen, Károly Gáspár 39/b. 
alatti lakos, a 2013. május 28. napjától 2017. június 15. napjáig választott Kathy Zsigmond 
(an.: Varga Mária, szül: Debrecen, 1961.01.08.) 4220 Hajdúböszörmény, Szilassy János utca 
109. alatti lakos.  
  
3.Ügyvezető az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Az ügyvezető ügyvezetési feladatait 
személyesen köteles ellátni.  
  
Nem lehet az ügyvezető az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés 
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem 
mentesült.  
  
Nem lehet ügyvezető az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely 
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt 
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó 
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határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a 
vezető tisztségviselői tevékenységtől.  
  
Közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet a társaság ügyvezetője az a 
személy, aki olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését 
megelőző két évben legalább egy évig –,  
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,  
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,  
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,  
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 
szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.  
  
4.Az ügyvezetői megbízás az érintett személy általi elfogadással jön létre. Az ügyvezető 
újraválasztható és a taggyűlés által bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívható.  
  
Az ügyvezető az ezen megbízás elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a 
társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni 
köteles.  
  
5.Az ügyvezető - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem 
szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági 
társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a 
társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha az ügyvezető új vezető tisztségviselői megbízást 
fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni 
azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.  
  
Az ügyvezető és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem 
köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó 
szerződéseket.  
  
6.A társaság ügyvezetését az ügyvezető látja el. Ügyvezetésnek minősül a társaság 
irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény 
vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a társaság legfőbb szervének vagy más 
társasági szervnek a hatáskörébe. Az ügyvezető feladatát képezi különösen:  
 • a társaság alapításának, a társasági szerződés módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett 
jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más 
adatoknak a cégbírósági bejelentése,  
• a társaság tagjairól nyilvántartás (tagjegyzék) vezetése, a változások átvezetése, és a 
hatályos tagjegyzék cégbírósághoz történő benyújtása,  
• a társaság tevékenységének irányítása, szervezése, a működéshez szükséges technikai és 
személyi feltételek biztosítása,  
• a társaság célkitűzéseinek, vállalkozási projektjeinek kidolgozása,  
• a társaság pénzügyi-számviteli, adózási, társadalombiztosítási- és egyéb kötelezettségei 
teljesítéséről, továbbá a szükséges nyilvántartások vezetéséről történő gondoskodás,  
• az éves beszámoló elkészítése illetve elkészíttetése,  
• munkáltatói jogok gyakorlása a társaság munkavállalóival szemben,  
• a társaság képviselete,  
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7.Az ügyvezető a társaság belső működése körében a társasággal, illetve annak testületeivel, 
valamint más tisztségviselőivel kapcsolatos feladatait csak személyesen láthatja el, 
képviseletnek nincs helye.  
  
Az ügyvezető ezen megbízatását a társasággal történő megállapodás szerint megbízási 
jogviszonyban vagy munkaviszonyban is elláthatja.  
 Az ügyvezetők feladatukat együttműködve látják el. E minőségükben csak a 
jogszabályoknak, a társasági szerződésnek, valamint a társaság legfőbb szerve határozatainak 
vannak alávetve, és a gazdasági társaság tagjai által nem utasíthatóak.  
  
Bármelyik ügyvezető a másik ügyvezető tervezett vagy már megtett intézkedése ellen 
tiltakozhat. Ebben az esetben a tiltakozást a taggyűlés bírálja el, a taggyűlés döntéséig a 
tervezett intézkedés nem hajtható végre.  
  
A taggyűlés nem vonhatja el az ügyvezetőnek a társaság ügyvezetése körébe tartozó 
hatáskörét, azonban, bármilyen, 25.000.000.-Ft összeget meghaladó jogügylet megkötéséhez 
a felügyelő bizottság előzetes hozzájárulása, illetve bármilyen, 50.000.000.-Ft összeget 
meghaladó jogügylet megkötéséhez a taggyűlés előzetes hozzájárulása szükséges;  
Az ügyvezetők feladataira, működésükre vonatkozóan a taggyűlés ügyrendet fogad el.  
  
8.Az ügyvezető a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában 
elvárható gondossággal, a társaság érdekének megfelelően köteles ellátni.  
 Az ügyvezető az ügyvezetési tevékenysége során a társaságnak okozott károkért a 
szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a társasággal 
szemben. 
  
Ha a taggyűlés az ügyvezető kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti 
évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad, a 
társaság az ügyvezető ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére 
alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy 
adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.  
  
Ha az ügyvezetői jogviszony két egymást követő, beszámolóval foglalkozó ülés között 
megszűnik, az ügyvezető kérheti, hogy a taggyűlés következő ülésén döntsön a felmentvény 
kiadásáról.  
  
A társaság jogutód nélküli megszűnése után a társaság az ügyvezetőivel szembeni kártérítési 
igényt - a társaság nyilvántartásból való törlésétől számított egyéves jogvesztő határidőn belül 
- a törlés időpontjában tagsági jogviszonyban állók érvényesíthetik. A tag a kártérítési igényt 
a társaság megszűnésekor felosztott vagyonból őt megillető rész arányában érvényesítheti.  
  
Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig 
kártérítési igényt érvényesíthetnek a társaság ügyvezetőivel szemben a szerződésen kívül 
okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha az ügyvezető a társaság 
fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette 
figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.  
  
9.A társaság felelős azért a kárért, amelyet az ügyvezető ezen jogkörében eljárva harmadik 
személynek okozott.  
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10.Az ügyvezető köteles a társaság üzleti titkait (Ptk. 2:47. §) megőrizni.  
  
11.Az ügyvezető köteles a tagok kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság 
üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. Az ügyvezető köteles a tagok 
kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való 
betekintést lehetővé tenni. A felvilágosítást és az iratbetekintést az ügyvezető a jogosult által 
tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. Az ügyvezető megtagadhatja a 
felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a társaság üzleti titkát sértené, ha a 
felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz 
titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását 
indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a társaság kötelezését a felvilágosítás 
megadására.  
  
12.Megszűnik az ügyvezető megbízása  
  
• a megbízás időtartamának lejártával,  
• visszahívással,  
• törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével,  
• lemondással,  
• ha a tisztségviselő meghal,  
• törvényben meghatározott esetben.  
• az ügyvezető cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben  
történő korlátozásával.  
   
 13.Az ügyvezető a tisztségéről a társasághoz címzett, a társaság másik az ügyvezetőjéhez 
vagy a taggyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a társaság 
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új ügyvezető megválasztásával, ennek 
hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.  
  
14.Az ügyvezetőt a taggyűlés újraválaszthatja, illetve bármikor, indokolási kötelezettség 
nélkül visszahívhatja és új ügyvezetőt választhat.  
  
15.Ha a társaságnak nem maradt ügyvezetője, a taggyűlés összehívására vagy a taggyűlés 
tartása nélküli döntéshozatal kezdeményezésére bármelyik tag jogosult. Ha erre a változás 
bekövetkeztétől számított harminc napon belül nem került sor, a taggyűlést bármelyik tag 
vagy hitelező kérelmére a nyilvántartó bíróság hívja össze vagy a taggyűlés összehívására, 
illetve a taggyűlés tartása nélküli döntéshozatal lebonyolítására az ezt kezdeményező tagot 
jogosítja fel.  
  
XI. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE.  
  
1.A társaságot törvényes képviselőként az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel 
szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.  
  
2.Az ügyvezetők ketten együttesen járnak el. A társaságot az ügyvezetők írásban cégjegyzés  
útján képviselik.  
  
3.Törölve.  
  
4.Az ügyvezetők az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a társaság könyvelőjét  
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képviseleti joggal ruházhatják fel.  
  
5.A képviseletre feljogosított munkavállaló képviseleti jogát másra nem ruházhatja át.  
  
6. A cégjegyzési jog a társaság írásbeli képviseletére, a társaság nevében történő aláírásra való 
jogosultság.  
  
Az ügyvezetők cégjegyzési joga – a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében is – együttes.  
  
Ha az ügyvezetők az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a társaság könyvelőjét 
képviseleti joggal ruházzák fel, úgy ezen cégjegyzési joggal rendelkező munkavállaló az 
egyik ügyvezetővel együttesen jegyezheti a céget.  
  
7.A cégjegyzésre jogosultaknak a társaság nevében olyan módon, illetve formában kell 
aláírniuk, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel 
ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.  
  
XII. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA.  
  
A társaság gazdálkodására, tevékenysége számviteli elszámolására valamint beszámolási 
kötelezettségére a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.  
   
A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okirat VI. 
pontjában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja, illetve az a társaság vagyonát 
gyarapítja.  
  
A társaság köteles az éves számviteli beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági 
mellékletet készíteni. Az állandó könyvvizsgálót a taggyűlésnek a társaság beszámolóját 
tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de 
távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.  
 A beszámoló elfogadásáról a taggyűlés dönt, a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének 
megismerését követően. A taggyűlés a beszámolóval együtt jóváhagyja a közhasznúsági 
mellékletet.  
A beszámolót a társaság székhelyén, az ügyvezetővel egyeztetett időpontban bárki 
megtekintheti, illetve abból saját költségére másolatot készíthet. A társaság az éves számviteli 
beszámolót a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. 
évi V. törvény 18. § (1)–(8) bekezdései szerint teszi nyilvánosan közzé és helyezi letétbe. A 
társaságnak a számviteli törvény szerinti beszámolót elektronikus úton, a kormányzati portál 
útján kell a céginformációs szolgálat részére megküldeni.  
A beszámolónak a céginformációs szolgálat részére történő elektronikus megküldésével a 
társaság letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének is eleget tesz. A beszámoló 
közzétételére a céginformációs szolgálat honlapján, napi feltöltéssel kerül sor. A 
céginformációs szolgálat honlapján a közzététel céljából megküldött beszámoló  
haladéktalanul és ingyenesen megismerhetővé válik. A beszámoló a céginformációs szolgálat 
honlapján cégnév vagy cégjegyzékszám megadásával, keresőprogram segítségével is 
megismerhető.  
A közhasznúsági mellékletet a beszámolóval azonos módon kell letétbe helyezni és 
közzétenni.  
  
XIII. A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, A TÖRZSTŐKE  
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FELEMELÉSE ÉS LESZÁLLÍTÁSA.  
  
1.A létesítő okirat módosításáról - ha az nem szerződéssel történik - a társaság legfőbb szerve 
dönt, a módosítást tartalmazó okiratot a tagoknak nem kell aláírniuk.  
  
2.A társasági szerződés módosításához - ha a törvény eltérően nem rendelkezik – általában a 
taggyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.  
  
A társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit, valamint a társaság 
főtevékenységnek nem minősülő tevékenységi köreit - mivel a tagok ezt a társasági 
szerződésben nem zárták ki - a taggyűlés egyszerű szótöbbséggel is módosíthatja.  
  
Valamennyi tag egyhangú határozatára van szükség, ha a módosítás egyes tagok jogait 
hátrányosan érintené, vagy helyzetét terhesebbé tenné. Az e kérdésben való szavazásnál azok 
a tagok is szavazhatnak, akik egyébként szavazati joggal nem rendelkeznek.  
  
A társasági szerződés módosítását - ha a Ctv. ettől eltérően nem rendelkezik - a változás 
megtörténtétől számított harminc napon belül kell bejelenteni a cégbíróságnak.   
  
3.Ha valamennyi tag teljes egészében szolgáltatta a törzsbetétjét, a tagok legalább 
háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozatukkal elhatározhatják a törzstőke újabb 
vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával történő felemelését.  
  
A határozatnak tartalmaznia kell  
a) a törzstőkeemelés mértékét;  
b) annak meghatározását, hogy milyen összetételű és értékű vagyoni hozzájárulásokkal kell 
teljesíteni a törzstőkeemelést;  
c) nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás esetén ennek tárgyát és értékét, továbbá azt, hogy ennek 
teljesítésére mely személy jogosult;  
d) azoknak a személyeknek a megjelölését, akik a pénzbeli hozzájárulások teljesítésére 
jogosultak abban az esetben, ha az elsőbbségi joggal rendelkezők nem vállalják a pénzbeli 
hozzájárulások teljes összegének szolgáltatását, továbbá a kijelölt személyeknek a 
törzstőkeemelésben való részvételi arányát; és  
e) a vagyoni hozzájárulások teljesítési idejét.  
  
A törzstőke vagyoni hozzájárulások teljesítésével való emelése során a vagyoni 
hozzájárulások teljesítésének módjára, esedékességére, a késedelem jogkövetkezményeire, a 
nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékéért viselt felelősségre vonatkozó szabályokat 
megfelelően alkalmazni kell. Vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával 
megvalósulótörzstőkeemelés esetén a  
tagoknak a tőkeemelés elhatározásától számított tizenöt napon belül elsőbbségi joguk van 
arra, hogy a tőkeemelésben részt vegyenek. Az elsőbbségi jog gyakorlására a tagok 
törzsbetéteik arányában jogosultak.  
  
Ha a tag nem él a megadott határidőn belül elsőbbségi jogával, helyette további tizenöt napon 
belül a többi tag gyakorolhatja az elsőbbségi jogot. Az elsőbbségi jog gyakorlására a tagok 
törzsbetéteik arányában jogosultak.  
  
Ha a tagok nem éltek elsőbbségi jogukkal, a taggyűlés által kijelölt személyek jogosultak a 
tőkeemelés során vagyoni hozzájárulás szolgáltatására.  
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Ha a tőkeemelésről szóló határozatban meghatározott mértékű és összetételű vagyoni 
hozzájárulás szolgáltatására vonatkozó kötelezettségvállalásokat tettek az erre jogosultak, 
akkor a társaság köteles társasági szerződését a felemelt törzstőkének megfelelően 
módosítani. Ha ezzel a tagok elsőbbségi joga nem sérül, egy taggyűlésen is lehet dönteni a 
törzstőke felemeléséről és a társasági szerződés módosításáról.  
  
A tőkeemelésben részt vevő új tagoknak közokiratban vagy teljes bizonyító erejű 
magánokiratban kell nyilatkozniuk arról, hogy a társasági szerződés rendelkezéseit magukra 
nézve kötelezőnek ismerik el.  
  
A társaság a tagok legalább háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozatával a 
törzstőkét a törzstőkén felüli vagyonából akkor emelheti fel, ha a felemelt törzstőke nem 
haladja meg a társaság saját tőkéjét, és a társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámolójának 
mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege szerint a társaság rendelkezik olyan törzstőkén 
felüli vagyonnal, amely törzstőkeemelésre fordítható. A törzstőke felemelésének fedezetét a 
társaság hat hónapnál nem régebbi fordulónappal készült beszámolója vagy közbenső mérlege 
alapján kell igazolni.  
   
A törzstőkén felüli vagyonból történt törzstőkeemelés a tagok törzsbetéteit a korábbi 
törzsbetétek arányában növeli.  
  
 4. A társaság tőkekivonás, veszteségrendezés vagy a saját tőke más elemeinek növelése 
céljából, a tagok legalább háromnegyedes többséggel meghozott határozatával elhatározhatja 
a törzstőke leszállítását. A törzstőke kötelező leszállítása esetén a határozatot a 
társaságtaggyűlése a Ptk-ban meghatározott ok bekövetkeztéről valótudomásszerzéstől 
számított harminc napon belül köteles meghozni.  
  
A határozatban meg kell határozni  
a) a leszállított törzstőke nagyságát;  
b) a tagok törzsbetéteinek a törzstőke-leszállítás utáni mértékét; és  
c) a törzstőke-leszállítás indokát.  
  
A törzstőke-leszállítás összege az egyes tagok törzsbetéteit törzsbetéteik arányában  
csökkenti.  
  
A társaság akkor határozhat a törzstőkének a Ptk-ban meghatározott minimális összege alá 
történő leszállításáról, ha a törzstőke leszállításával egyidejűleg elhatározott törzstőkeemelés 
megtörténik, és így a törzstőke legalább a törzstőkének a Ptk-ban meghatározott minimális 
összegét eléri.  
  
5.Az ügyvezető a törzstőke leszállításáról szóló határozat meghozatalát követő harminc 
naponbelül köteles azt a nyilvántartó bíróságnak bejelenteni és intézkedni a törzstőke 
leszállításáról hozott döntésnek két alkalommal történő hirdetményi közzétételéről. A két 
közzététel között legalább harminc napnak kell eltelnie.  
 A hirdetménynek tartalmaznia kell a törzstőke leszállításáról szóló döntés tartalmát, valamint 
- ha a társaság hitelezőinek biztosíték iránti igényük lehet - a társaság hitelezőinek szóló, a 
hitelezők biztosíték iránti igényének bejelentésére vonatkozó felhívást.  
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A társaság az ismert hitelezőknek a hirdetmény első közzétételével egyidejűleg közvetlenül is 
köteles a hirdetménnyel azonos tartalmú értesítést küldeni.  
  
6.A társasággal szemben a törzstőke leszállításáról szóló hirdetmény első közzétételét 
megelőzően keletkezett követelés jogosultja megfelelő biztosítékot igényelhet a társaságtól, 
kivéve, ha  
 
a) már rendelkezik a törzstőke-leszállításhoz kapcsolódó kockázattal arányos biztosítékkal;  
b) a társaság törzstőke-leszállítás utáni pénzügyi, vagyoni helyzetére figyelemmel a 
biztosítékadás indokolatlan;  
c) a törzstőke leszállítására a társaság törzstőkéjén felüli lekötött tartalék javára történő 
átcsoportosítás céljából kerül sor, és a törzstőke-leszállításról hozott határozatot megelőző öt 
évben a társaság nem hajtott végre tartalékképzési céllal törzstőke-leszállítást; vagy  
d) a törzstőke leszállítása kötelező.  
  
Az előző bekezdés c) pont szerinti esetben a törzstőke terhére képzett tartalék nem haladhatja 
meg a társaság törzstőkéjének tíz százalékát. Az így képzett lekötött tartalék a társasági 
veszteségek csökkentésére vagy utóbb a társaság törzstőkéjének a felemelésére fordítható, 
tilos abból a tagok javára kifizetést teljesíteni.  
  
A társaság hitelezői a törzstőke leszállításáról szóló hirdetmény második közzétételétől 
számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül jelenthetik be, ha a társaság törzstőkéjének 
leszállításával összefüggésben megfelelő biztosítékra tartanak igényt.  
A társaság a kérelem előterjesztésére biztosított határidő lejártát követő nyolc napon belül 
köteles megfelelő biztosítékot nyújtani vagy a kérelem elutasításáról szóló, indokolással 
ellátott határozatot a hitelezőnek megküldeni. Az elutasító vagy nem megfelelő biztosíték 
nyújtásáról szóló határozat felülvizsgálatát az érintett hitelező a határozat kézhezvételétől 
számított nyolcnapos jogvesztő határidőn belül a nyilvántartó bíróságtól kérheti.  
  
A törzstőke leszállítása mindaddig nem jegyezhető be a nyilvántartásba, amíg az arra jogosult 
hitelező nem kap megfelelő biztosítékot, vagy a hitelező kérelmét elutasító  
bírósági határozat jogerőre nem emelkedett.   
7.Meghiúsul a törzstőke leszállítása, ha a társaság az erre előírt határidőn belül nem nyújt 
megfelelő biztosítékot az erre jogosult hitelezőknek. A törzstőke leszállításának 
meghiúsulását a nyilvántartó bíróságnak be kell jelenteni.  
  
Ha a törzstőke kötelező leszállítását nem lehet végrehajtani, és a meghiúsulástól számított 
harminc napon belül a társaság a kötelező tőkeleszállítás okát nem szünteti meg, a társaság 
köteles határozni az átalakulásról, egyesülésről, szétválásról vagy jogutód nélküli 
megszűnésről.  
  
8.A társaság akkor dönthet a társasági szerződésnek a leszállított törzstőkének megfelelő 
módosításáról, ha a hitelezői igények bejelentésére szabott határidő alatt nem jelentettek be 
hitelezői igényt, vagy a társaság a hitelezők megfelelő biztosíték nyújtása iránti igényének 
eleget tett. A társasági szerződést a törzstőke leszállításáról szóló határozattal akkor lehet 
módosítani, ha az arra jogosult hitelezők megfelelő biztosíték iránti igényét a társaság 
kielégíti. A törzstőke leszállításának a bejegyzésére akkor kerülhet sor, ha a társaság igazolja,  
hogy a hitelezők felhívása megtörtént, és az erre jogosult hitelezők megfelelő biztosítékot 
kaptak.  
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A törzstőke leszállításának eredményeként a tagok részére kifizetést teljesíteni a törzstőke 
leszállításának bejegyzését követően lehet.  
  
A törzstőke leszállítása esetén a tagoknak kifizetéseket az alábbiak szerint kell teljesíteni: A 
kifizetés összegét meg kell bontani a kifizetéskori saját tőke és a 2012. december 31-ei saját 
tőke arányban. Az így megbontott kifizetés összegének a 2012. december 31-ei saját tőkére 
jutó részét az alapító tagok között üzletrészük arányában kell felosztani, míg a megbontott 
kifizetés összegének a kifizetéskori saját tőkére jutó részét a kifizetéskor tagsági joggal bíró 
tagok között üzletrészük arányában kell kifizetni.  
  
 XIV. A TÁRSASÁG MEGSZÜNÉSE.  
  
1.A társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.   
   
2.Jogutóddal szűnik meg a társaság társasági formaváltás, egyesülés és szétválás esetén.  
 A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, 
kizárólag nonprofit gazdasági társaságokkal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági 
társaságokká válhat szét.  
  
3.Jogutód nélkül szűnik meg a társaság, ha  
• a társaság taggyűlése elhatározza a társaság jogutód nélküli megszűnését;  
• a cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti;  
• jogszabály így rendelkezik.  
  
4.Ha a gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik – törvényben meghatározott esetek 
kivételével - végelszámolásnak van helye. A végelszámolás részletes szabályait a Ctv. 
tartalmazza.  
  
5.A társaság megszűnésének elhatározásához a taggyűlésnek legalább háromnegyedes 
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.  
  
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó  
vagyonból először – amennyiben a társasághoz befizetésre került - a pótbefizetéseket kell  
visszatéríteni, majd a további részt – a következő bekezdés szerinti korlátozással - az alábbiak 
szerint kell felosztani a társaság tagjai között: a kifizetés összegét meg kell bontani a 
kifizetéskori saját tőke és a 2012. december 31-ei saját tőke arányban. Az így megbontott 
kifizetés összegének a 2012. december 31-ei saját tőkére jutó részét – a következő bekezdés 
szerinti korlátozással - az alapító tagok között üzletrészük arányában kell felosztani, míg a 
megbontott kifizetés összegének a kifizetéskori saját tőkére jutó részét a kifizetéskor tagsági 
joggal bíró tagok között üzletrészük arányában kell kifizetni.  
  
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság tagja részére a tartozások 
kiegyenlítését követően csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tag 
vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a 
Hajdú-Bihar Megyében működő, a jelen társaságéval azonos, vagy hasonló közhasznú 
tevékenységet folytató nonprofit gazdasági társaság, vagy civilszervezet részére adja át.  
  
Ha a végelszámolás megindításakor, illetve a felszámolás elrendelésekor a társaság 
törzstőkéje még nem került teljes egészében befizetésre, a végelszámoló, illetve a felszámoló 
jogosult a még nem teljesített befizetésekre vonatkozó kötelezettséget azonnal esedékessé 
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tenni és annak teljesítését a tagoktól megkövetelni, ha arra a társaság tartozásainak 
kiegyenlítése érdekében szükség van.  
  
6.A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a megszűnő társaságot terhelő kötelezettség 
alapján fennmaradt követelés a társaság megszűnésétől számított ötéves jogvesztő határidő 
alatt érvényesíthető a gazdasági társaság volt tagjával szemben. A tag felelőssége a társaságot 
terhelő kötelezettségekért a társaság fennállása alatt korlátozott, így a tag felelőssége a 
társaság megszűnésekor felosztott társasági vagyonból a tagnak jutó rész erejéig áll fenn a 
megszűnt társaságot terhelő kötelezettségekért.  
  
7.Ha a társaság tagjainak száma egy főre csökkent, a társaság nem szűnik meg, hanem 
egyszemélyes társaságként tovább működik. Amennyiben a társaság legkésőbb egy éven belül 
nem jelent be új tagot, akkor a korábbi társasági szerződését alapító okiratra kell módosítani.  
  
XV. A FELELŐSSÉG KÉRDÉSEI.  
  
1.A társaság kötelezettségeiért a társaság felel saját vagyonával.  
  
 A tag kötelezettsége a társasággal szemben csak törzsbetétének szolgáltatására és a társasági 
szerződésben esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki. A 
társaság kötelezettségeiért – törvényben meghatározott kivétellel – a tag nem felel.  
  
2.A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, csak 
nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve csak nonprofit gazdasági társaságokká 
válhat szét. A társaság jogutódlással történő megszűnése esetében a társaság kötelezettségeiért 
a jogutód társaság tartozik helytállni, a jogelőd társaság tagjainak felelőssége csak akkor 
állapítható meg, ha a jogutód társaság helytállási  kötelezettségének nem tudott eleget tenni.  
Az átalakulás során a társaságtól megváló tag a társaság jogutód nélküli megszűnése esetén 
irányadó szabályok szerint köteles helytállni az átalakuló gazdasági társaságnak az 
átalakulással létrejövő jogi személy által nem teljesített kötelezettségeiért.  
  
3.A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a megszűnő társaságot terhelő kötelezettség 
alapján fennmaradt követelés a társaság megszűnésétől számított ötéves jogvesztő határidő 
alatt érvényesíthető a társaság volt tagjával szemben. A tag felelőssége a társaság  
megszűnésekor felosztott társasági vagyonból a tagnak jutó rész erejéig áll fenn a megszűnt 
társaságot terhelő kötelezettségekért.  
  
4.Ha a társaság tagja korlátolt felelősségével visszaélt, és emiatt a társaság jogutód nélküli 
megszűnésekor kielégítetlen hitelezői követelések maradtak fenn, e tartozásokért a tag 
korlátlanul köteles helytállni.  
  
5.Törölve.  
   
XVI. A TÁRSASÁG HATÁROZATAINAK BÍRÓI  
FELÜLVIZSGÁLATA, KISEBBSÉGI JOGOK.  
  
1.A társaság tagja, ügyvezetője, felügyelőbizottsági tagja kérheti a bíróságtól a tagok és a 
taggyűlés vagy a felügyelőbizottság által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a 
határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik.  
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2.A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül 
lehet keresetet indítani a társaság ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett 
vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított 
egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható.  
  
Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, 
kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat 
mellett.  
  
Ha a határozatot a társaság ügyvezetője támadja meg, és a társaságnak nincs más olyan 
ügyvezetője, aki a társaság képviseletét elláthatná, a perben a társaságot a felügyelőbizottság 
által kijelölt felügyelőbizottsági tag képviseli. Ha a felügyelőbizottság valamennyi tagja 
felperesként perben áll, a bíróság a társaság perbeli képviseletére ügygondnokot rendel ki.  
  
A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására 
halasztó hatálya nincs. A bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére a határozat 
végrehajtását felfüggesztheti. A felfüggesztést elrendelő végzés ellen nincs helye 
fellebbezésnek. A perben bírósági meghagyás nem bocsátható ki.  
  
3.Ha a határozat jogszabályt sért vagy a létesítő okiratba ütközik, a bíróság a határozatot 
hatályon kívül helyezi és szükség esetén új határozat meghozatalát rendeli el.  
  
A határozat hatályon kívül helyezését kimondó bírósági ítélet hatálya a határozat 
felülvizsgálatának kezdeményezésére jogosult, de perben nem álló más személyekre is 
kiterjed.  
  
Ha a jogszabálysértés vagy a létesítő okiratba ütközés nem jelentős és nem veszélyezteti a 
társaság jogszerű működését, a bíróság a jogsértés tényét állapítja meg.  
  
4.Ha a taggyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, amely 
szerint az utolsó beszámolót, illetve az utolsó két évben az ügyvezetés tevékenységével 
kapcsolatos valamely gazdasági eseményt vagy kötelezettségvállalást ezzel külön megbízandó 
könyvvizsgáló vizsgálja meg, ezt a vizsgálatot a szavazati jogok legalább öt százalékával 
rendelkező tagnak vagy tagoknak a taggyűlésétől számított harmincnapos jogvesztő határidőn 
belül benyújtott kérelmére a nyilvántartó bíróság a társaság költségére köteles elrendelni és a 
könyvvizsgálót kijelölni.  
A kérelem teljesítését a nyilvántartó bíróság megtagadja, ha a kisebbségi jogokkal a kérelmet 
előterjesztő tagok visszaélnek.  
A vizsgálattal a társaság könyvvizsgálója nem bízható meg.  
 A vizsgálat költségeit a társaság előlegezi és viseli. A társaság a költségeket abban az esetben 
háríthatja át a tagra, ha az a vizsgálatot nyilvánvalóan alaptalanul kezdeményezte.  
  
5.Ha a taggyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, hogy a 
társaságnak valamely tag, vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag, továbbá a 
könyvvizsgáló ellen támasztható követelését érvényesítsék, a követelést a szavazati jogok öt 
százalékával rendelkező tagok a taggyűléstől számított harmincnapos jogvesztő határidőn 
belül a gazdasági társaság képviseletében a társaság javára maguk is érvényesíthetik.  
  
  
XVII. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG.  
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1) A felügyelő bizottság 3 tagból áll, melynek tagjait a taggyűlés határozott időre, de 
legfeljebb 5 évre választja meg.   
  
2) A felügyelő bizottság tagja 2011. január 31. napjától 2014. december 31. napjáig:  
  
• Vatai Imréné (an: Nagy Erzsébet) 4243 Téglás, Szabadság u. 10. sz. alatti lakos,  
• Sőrés Antalné (an: Török Róza) 4220 Hajdúböszörmény, Toldi M. u. 10. sz. alatti lakos,  
  
 A felügyelő bizottság tagja 2012. január 01. napjától 2014. december 31. napjáig:  
  
• Dombi György (an: Mezei Margit) 4080 Hajdúnánás, Hadnagy u. 60. sz. alatti lakos,  
  
3) A Felügyelő bizottság tagjaira az ügyvezetőre vonatkozó szabályok a Gt. szerint irányadók.  
  
Összeférhetetlenségi szabályok a Civiltv. alapján:  
  
Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki  
a) a társaság tagja; ügyvezetője,  
b) a társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban 
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem 
rendelkezik;  
c) a társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe  
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat; illetve  
d) az a)–c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.  
  
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet a társaság felügyelő  
bizottságának tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – 
annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,  
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,  
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,  
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,  
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 
szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.  
  
4) A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 
tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, 
írásban tájékoztatni köteles.  
  
5) A felügyelő bizottság a taggyűlés részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A 
felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a 
vezető tisztségviselőktől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság 
fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit 
megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.  
  
6) Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a 
felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.  
A beszámolóról a taggyűlés a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.  
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Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő 
okiratba ütközik, ellentétes a taggyűlés határozataival vagy egyébként sérti a társaság 
érdekeit, vagy az ügyvezetés felelősségét megalapozó tény merül fel, a felügyelőbizottság 
jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges 
határozatok meghozatala érdekében.  
  
7) A felügyelő bizottság tagjai a taggyűlésen a döntéshozatalnál tanácskozási joggal vesznek  
részt.  
  
8) A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság - tagjai sorából - elnököt 
(szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket) választ. A felügyelő bizottság 
határozatképes, ha a valamennyi tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.  
  
9) A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A 
felügyelő bizottság tagját e minőségében a taggyűlés, illetve munkáltatója nem utasíthatja.  
  
10) A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok 
és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a 
kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság 
ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek 
nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. A könyvvizsgáló a 
felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása 
esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelőbizottság 
köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.  
  
11) A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a taggyűlés 
hagy jóvá. A felügyelő bizottság köteles az ügyrendjében meghatározni azt, hogy a tagok által 
delegált személyek a felügyelő bizottsággal egyeztetett módon ellenőrízhetik a társaság 
pénzügyi gazdálkodását.  
  
12) Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken (minimális létszám), vagy nincs  
aki az ülését összehívja, az ügyvezetõ a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének 
helyreállítása érdekében köteles a taggyűlést összehívni.  
  
13) A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját 
megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az 
ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy 
az ellenőrzést más, a felügyelõ bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is 
kiterjessze.  
  
14)A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem 
megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért 
való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.  
  
XVIII. A KÖNVVIZSGÁLÓ.  
  
1. A taggyűlés a könyvvizsgálót határozott időre, de legfeljebb 5 évre választja meg. Az 
állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a taggyűlés által 
történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.  
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Könyvvizsgálóvá az választható, aki az erre vonatkozó jogszabályok szerint a könyvvizsgálók 
nyilvántartásában szerepel.  
  
 Összeférhetetlenségi szabályok a Civiltv. alapján:  
  
Nem lehet könyvvizsgáló az a személy, aki  
a) a társaság tagja; ügyvezetője,  
b) a társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban 
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem 
rendelkezik;  
c) a társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat; illetve  
d) az a)–c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.  
  
A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést - a taggyűlés által meghatározott feltételekkel és 
díjazás mellett - az ügyvezetés a kijelölést vagy választást követő kilencven napon belül köti 
meg. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, a taggyűlés köteles új 
könyvvizsgálót választani.  
  
2. A könyvvizsgáló 2011. január 31. napjától számított 5 évig a Rácz és Domján 
Könyvvizsáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (4031 Debrecen, Vág u. 4., 
kamarai száma: 000550), kijelölt könyvvizsgáló: Dr. Domján Anna (4031 Debrecen, Vág u. 
4., an: Szûcs Anna, kamarai száma: 002617).  
  
3. A könyvvizsgáló hatáskörére, feladataira, felelősségére a Ptk, a számviteli törvény, az 
egyéb jogszabályok, valamint a megkötésre kerülő tárgybani szerződésben foglaltak 
irányadók.  
  
XIX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK.  
  
1. A társasággal kapcsolatos jognyilatkozatot írásban lehet megtenni. Ezt a rendelkezést 
alkalmazni kell a társaság határozatára, valamint jognyilatkozatnak és határozatnak a 
címzettel való közlésére. Ha a gazdasági társasággal kapcsolatos jognyilatkozat megtétele 
vagy cselekmény elvégzése kötelező, e kötelezettséget késedelem nélkül kell teljesíteni.  
  
2. Ha az írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a 
tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított 
ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni.  
  
3. A társaság működésével kapcsolatban keletkezett iratok a társaság székhelyén, 
munkaidőben, az ügyvezetővel történő előzetes egyeztetést követően tekinthetők meg. 
Kérésre, a társaság ügyvezetője az iratot köteles megmutatni, abba betekintést engedni, 
valamint arról a kérelmező költségére másolatot készíteni és azt aláírásával hitelesíteni. Az 
iratbetekintési jog nem sértheti az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által meghatározott, másszemélyes 
adatainak védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait. Az iratbetekintési jog 
nem sértheti a társaság üzleti titkait.  
A cégbíróságon a cégiratokat bárki ingyenesen megtekintheti, azokról feljegyzést készíthet. A 
cégjegyzék adatairól cégmásolat, cégkivonat vagy cégbizonyítvány kiadása kérhető.  
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A céginformációs szolgálat kérelemre tájékoztatást ad az elektronikus úton benyújtott, vagy 
elektronikus okirattá alakított cégiratokról, továbbá az elektronikus okirattá alakított 
számviteli törvény szerinti beszámolóról, továbbá biztosítja a beszámolókba és az 
elektronikus cégiratokba történő ingyenes betekintést a céginformációs szolgálat 
helyiségében.  
  
XX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK.  
  
1. A társaság üzleti évei a tárgyév január 01. napjától december 31. napjáig tartanak.  
  
2. Ha nincs törvényes nyilvánosságra hozási vagy közlési kötelezettség, avagy nem az üzlet  
lebonyolításához szükséges, úgy a tagok a társaság ügyeit kötelesek szigorúan bizalmasan, 
üzleti titokként kezelni.  
  
3. Szerződő Felek akként állapodnak meg, hogy a jelen társasági szerződésben nem, vagy 
másképpen nem szabályozott feltételekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V.törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. 
évi V. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.  
  
Szerződő Felek ezen szerződést átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.  
  
 Kelt Hajdúböszörményben, 2014. május 23. napján.  
  
 A taggyűlés …/2014.05…….. sz. határozatával a társasági szerződés módosítását, az 
egységes szerkezetű társasági szerződést elfogadta az írásos előterjesztés és a taggyűlésen  
ismertetett szövegszerű módosítás szerint …………. igen szavazattal (…. %), ….. 
ellenszavazattal és … tartózkodás mellett.  
  
   
 Dr Cs. Varga László, alpolgármester                             Szőllős Sándor, polgármester  
 jegyzőkönyv hitelesítő                                                          jegyzőkönyv hitelesítő  
 Hajdúböszörmény Város Önkormányzata                 Bocskaikert Község Önkormányzata  
  
  
Jelen egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat elkészítése  
1) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire történő áttérés,  
2) a társaság saját elhatározása alapján történő döntése  alapján a létesítő okirat alábbi 
változása, módosítása miatt került sor:  
  
A társasági szerződés I. fejezete „Bevezető rendelkezések” 1. és 4. bekezdése módosul.  
A társasági szerződés VI. fejezete 3), 4) pontja módosul.  
A társasági szerződés VII. fejezete 4), 5) pontja módosul.  
A társasági szerződés VIII. fejezetének 1)-6), 8)-12), 17)-26) pontja módosul.  
A társasági szerződés IX. fejezetének 3), 5)-7), 9)-12), 17)-18) pontja módosul, 15) pontja  
törlésre kerül.  
A társasági szerződés X. fejezete 2)-3), 5)-8), 10)-13), 15 pontja módosul.  
A társasági szerződés XI. fejezete 3) pontja törlésre kerül.  
A társasági szerződés XII. fejezete 3. bekezdése módosul.  
A társasági szerződés XIII. fejezete 1)-8) pontja módosul.  
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A társasági szerződés XIV. fejezete 2), 4) pontja módosul.  
A társasági szerződés XV. fejezete 2), 4) pontja módosul, 5. pontja törlésre kerül.  
A társasági szerződés XVI. fejezete 1)-5) pontja módosul.  
A társasági szerződés XVII. fejezete 5)-6), 10), 12), 14) pontja módosul.  
A társasági szerződés XVIII. fejezete 1), 3) pontja módosul.  
A társasági szerződés XIX. fejezete 1)-2) pontja módosul.  
A társasági szerződés XIX. fejezete 3) pont második bekezdése módosul.  
A társasági szerződés XX. fejezete 3) pontja módosul.  
  
 Ellenjegyezem Hajdúböszörményben, 2014. május 23. napján,  
A Ctv. 51. § (2) bek-e alapján igazolom, hogy a társasági szerződés jelen, egységes 
szerkezetbe foglalt szövege megfelel a társasági szerződés-módosítások alapján hatályos 
tartalmának: 
 
 
8., Napirendi pont: Javaslat  a közszolgáltatási szerződés megkötésére  
Előterjesztő: Takács József polgármester 
 
Takács József polgármester: 
Kérdezi, hogy van –e kérdés? 
 
dr. Szokol Ildikó kirendeltség vezető: 
Az előterjesztéshez csatolt szerződés-tervezethez képest a tegnapi nap folyamán új szerződést 
küldtek, amelyet az ülés elején kiosztott. Nincs lényeges eltérés a kiküldött anyaghoz 
képest.Törvényi előírás hogy július 1-ig meg kell kötni a szerződést. 
 
Juhász Margó képviselő: 
Kérdezi, hogy változott- e valamit jelentősen. 
 
dr. Szokol Ildikó kirendeltség vezető: 
Nem. 
 
Takács József polgármester: 
A szakmai programját sem érinti a HHG-nek. 
 
Kalóz Balázs képviselő: 
Kérdezi, hogy megoldható lenne-e, hogy ismét Újtikos településen kezdene a szemetes autó, 
mint régen, mert a megterhelt jármű tönkre teszi az úttestet. 
 
Takács József polgármester:  
Már jelezte a HHG felé, de még a szolgáltatóval egyeztetni kell ezt a kérdést. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat elfogadásáról. 
 
 
A szavazásban a Képviselő- testület tagjai közül 4 fő vett részt, a Képviselő- testület 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot és az alábbi 
határozatot hozta: 
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Újtikos Községi Önkormányzat 

 Képviselő- testületének 
63/2014. (VI.25.) számú határozata  

 
Újtikos községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a határozat mellékletét 
képező közszolgáltatási szerződést köt a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató 
Nonprofit Kft-vel (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 1. szám). 

 
 A közszolgáltatási szerződés megkötésére tekintettel a felek között 2004. december 31-én a 

települési szilárd hulladék elszállítására és kezelésére létrejött közszolgáltatási szerződés 
2014. június 30-i hatállyal közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezi.  

 
 Felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 
 
 Felelős: Takács József polgármester 
 Határidő: 2014. június 30. 
 
 
 

 
Melléklet a 63/2014. (VI.25.) számú határozathoz 

 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 

 
 
amely létrejött egyrészről 
 
Név:   Újtikos Község Önkormányzata 
Cím:   4096 Újtikos, Arany J. u. 12. sz. 
Adószám:   
Képviseli:  Takács József - polgármester 
 
mint a közszolgáltatást megrendelő önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), 
másrészről  
 
Teljes név: Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű 

Társaság 
Rövid név:  Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 
Székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1. sz. 
Cégjegyzékszám: 09-09-010851 
Adószám: 13321134-2-09 
Képviseli: Will Csaba és Kathy Zsigmond - ügyvezetők 
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mint közszolgáltatást ellátó (nonprofit) gazdasági társaság (a továbbiakban: Közszolgáltató) 
között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 
 
 
Felek rögzítik, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a kötelező pályázati 
eljárás mellőzésével, a felek konszenzusa alapján jött létre. 
 
Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen közszolgáltatási szerződés alapján, a(z) Újtikos Község 
Önkormányzat közigazgatási területén a települési szilárd hulladék gyűjtését és elszállítását,  
települési szilárd hulladék elkülönített gyűjtését és elszállítását, a települési szilárd hulladék 
kezelését, hasznosítását és ártalmatlanítását a szerződés hatályának fennállása alatt a 
Közszolgáltató kizárólagos jelleggel végzi. 
 
Szerződő felek rögzítik, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében begyűjtött és 
elszállított hulladékot a Közszolgáltató által üzemeltetett Hajdúböszörmény, 01329/4 hrsz. 
alatti (Czégényi úti) Hajdúsági Regionális Hulladéklerakó és Kezelő Telepen kerül kezelésre, 
hasznosításra vagy ártalmatlanításra. 
 
 
A szerződés célja 
 
A jelen megállapodás célja, hogy a felek kapcsolatára irányadó a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. tv. (a továbbiakban Ht), a közszolgáltató kiválasztásáról és a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII.28.) 
Kormányrendelet (a továbbiakban közszolgáltatási szerződési rendelet), a települési 
hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szabályiról szóló 
64/2008.(III.28.) Kormányrendelet (díjrendelet) Újtikos Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a települési hulladékgazdálkodásról szóló 1/2014. (I. 15.)  Önkormányzati 
rendelete (a továbbiakban Önkormányzati rendelet), valamint az egyéb vonatkozó 
jogszabályok által meghatározott keretek között szabályozza a települési Önkormányzat által 
kötelezően ellátandó települési szilárd hulladék begyűjtésére irányuló tevékenységét, az 
Önkormányzat, ezen tevékenység ellátása érdekében vállalt finanszírozási kötelezettségét, a 
közszolgáltató hulladékkezelési tevékenységét, a közszolgáltató és az ingatlanhasználó 
szerződéses kapcsolatának lényegi elemeit, beleértve a közszolgáltatás ellenértékeként a 
vonatkozó törvényi/miniszteri szabályozásban meghatározott díj megfizetésének szabályait. 
 
 
1. A Szerződés szerinti közszolgáltatási tevékenység megnevezése 
 
A közszolgáltatási tevékenység: 
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvétele, gyűjtése, 
elszállítása, kezelése, valamint az ezekhez kapcsolódó hulladékgazdálkodási feladatok 
ellátása; 
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- a közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékok 
elszállítása és kezelése; 
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmények, 
eszközök fenntartása, üzemeltetése a hatályos jogszabályok – beleértve a közszolgáltatási 
terület települési önkormányzatának rendeletét - által meghatározott tartalommal és keretek 
között. 
 
A fentiek keretében a Közszolgáltató feladata a közszolgáltatási területen a rendszeresített 
gyűjtőedényben, az ingatlanon, illetve közterületen összegyűjtött és a Közszolgáltatónak 
legalább heti egy alkalommal történő elszállítása, rendszeres időközönként átadott települési 
hulladék kezelés céljából történő rendszeres elszállítása, a gyűjtőhelyek, előkezelő, illetve 
hasznosító telepek, továbbá a települési hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény 
működtetése.  
 
Közszolgáltató a Szerződés szerinti feladatainak részben saját eszközeivel, berendezéseivel és 
létesítményeivel, részben e szerződés alapján részére átadott eszközökkel, berendezésekkel, 
valamint létesítmények használatával tesz eleget.  
 
Közszolgáltató tevékenysége kiterjed a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó 
hulladékok elkülönítetten gyűjtött részére is.  
 
Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató tevékenysége a Ht. és más vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak minősül, amelynek 
igénybevétele a közszolgáltatási területen az ingatlanhasználók számára - a törvény erejénél 
fogva - kötelező.  
 
 
2. A Szerződés szerinti közszolgáltatási terület 
 
Az Újtikos Község Város Önkormányzatának közigazgatási területének szilárd, ill. járható 
útburkolattal rendelkező része, amelyen belül az 1. pont szerinti hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást a Közszolgáltató végzi. 
 
3. A Szerződés szerinti közszolgáltatás időtartama 
 
A Közszolgáltató az e szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2024. június 
30.-ig köteles ellátni. 
 
 
 4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minőségi ismérvei 

 
A Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minőségi ismérveit a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. 
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törvény 1. mellékletében meghatározott, a minősítési osztály megszerzéséhez szükséges 
követelmények alapján az alábbiak szerint határozzák meg a Szerződő Felek. 
 
A Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges Országos 
Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: OHÜ) által meghatározott 
minősítési osztály: C1 
 
A Közszolgáltató minősítési besorolása: C 
Minősítési osztály: I.  
Kiadás dátuma: 2013.12.07. 
Közlés és jogerőre emelkedés dátuma: 2013.12.07. 
Időbeli hatálya lejárta: 2014.12.07. 
Minősítő okirat iktatószáma: 5827-4/2013. 
 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély száma: KOZSZOLG_046/2013. 
 
A Közszolgáltató a közszolgáltatás időtartama alatt köteles a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatáshoz a Ht.-ben és más kapcsolódó jogszabályokban előírt eszközöket, szakmai 
és személyi feltételeket biztosítani. 
 
Közszolgáltató saját költségére köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz 
kapcsolódó, a Ht. és végrehajtási rendelete szerinti környezetvédelmi biztosítást kötni. 
 
 
5.  A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek 
 
Szerződő Felek hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogait és kötelezettségeit elsősorban a Ht. 
és végrehajtására kiadott jogszabályok valamint az Önkormányzati rendelet tartalmazzák. 
Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jogaikat és kötelezettségeiket a hatályos 
jogszabályok rendelkezései szerint gyakorolják, illetve teljesítik, figyelembe véve a 
hulladékgazdálkodás országos és területi célkitűzéseit, illetőleg egymás jogos érdekeit. 
 
5.1 Önkormányzat kötelezettségei különösen 
a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges 
információk szolgáltatása, a Ht. 35. § g) pontjában foglaltakra tekintettel; 
b) a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységek 
közszolgáltatással történő összehangolásának elősegítése; 
c) a közszolgáltatásnak a közszolgáltatási területen végzett más közszolgáltatásokkal való 
összehangolásának elősegítését; 
d) a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére 
szolgáló helyek és létesítmények meghatározása; 
e) a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása az önkormányzati 
(társulási) tulajdonban lévő hulladékgazdálkodási létesítmények vonatkozásában. 
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A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Ht. 35. §-a szerinti települési önkormányzati 
rendeletalkotás az Önkormányzat önálló hatásköre. Emiatt az Önkormányzati rendeletben 
meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjkedvezmény elszámolása 
(megtérítése) a Közszolgáltató részére az Önkormányzat kötelezettsége. 
 
A Szerződő felek megállapítják, hogy a hulladékkezeléssel érintett ingatlanhasználók 
személyes adatait az Önkormányzat térítésmentesen bocsátja a Közszolgáltató részére, az 
alábbi adatsorral: neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve. Ezt minden év március 
31.-ig frissíti. A díjkedvezményben részesülő ingatlanhasználó adatairól az Önkormányzat 
havi frissítésű adatot szolgáltat a Közszolgáltatónak. Az adatszolgáltatás elmulasztásából 
vagy pontatlanságából fakadó kárért az Önkormányzat köteles helyt állni. 
 
Közszolgáltató a közszolgáltatást igénybevevők adatait köteles zártan kezelni a magasabb 
szintű jogszabályok rendelkezései szerint és az adatbázist kizárólag közszolgáltatói 
tevékenységéhez kapcsolódóan használhatja fel. 
 
Közszolgáltató kizárólag a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a kötelező közszolgáltatás nyújtására 
irányuló jogviszony időtartama, valamint e jogviszony megszűnését követően a 
jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a 
közszolgáltatással érintett ingatlanhasználók Hulladéktörvényben meghatározott és a 
közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatait. Közszolgáltató jogosult egyes, a 
közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót 
megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében az e szakaszban meghatározott 
személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek 
átadni. 
 
5.2 Közszolgáltató kötelezettségei különösen 
a) a Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos és teljes körű 
ellátása; 
b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak a jogszabályok szerint meghatározott rendszer, 
módszer és gyakoriság szerinti teljesítése, ideértve az évenkénti lomtalanítás és az elkülönített 
gyűjtés teljesítését is, ha a települési önkormányzat rendelete ezt előírja; 
c) az OHÜ által meghatározott minősítési osztály szerinti követelmények biztosítása és a 
minősítő okirat Szerződés szerinti időtartama alatti folyamatos meglétének biztosítása; 
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű 
jármű-, gép-, eszköz-, berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű 
szakember alkalmazása; 
e) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos ellátásához szükséges fejlesztések és 
karbantartások elvégzése; 
f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére meghatározott 
helyek és létesítmények igénybevétele, illetőleg üzemeltetése, fenntartása; 
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g) a hulladékgazdálkodási, illetve más, jogszabályok szerinti nyilvántartási rendszerek 
működtetése, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő 
adatszolgáltatások rendszeres teljesítése, továbbá a hatóságok jogszabályok szerinti 
tájékoztatása; 
h) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybevevők számára könnyen hozzáférhető 
ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetése; 
i) a hulladékgazdálkodási, illetve más, jogszabályok szerinti nyilvántartási, adatkezelési és 
adatszolgáltatási rendszer létrehozása és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételek 
biztosítása;  
j) a közszolgáltatást igénybevevők kifogások és észrevételek elintézési rendjének 
megállapítása és ennek nyilvánosságra hozatala. 
 
 
5.3 A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység elősegítése 
érdekében az alábbi feladatokat köteles ellátni 
- Adminisztratív feladatok: 

a) könyvelés, számvitel, bérszámfejtés, 
b) adminisztráció, nyilvántartás, 
c) adatbázis-kezelés, 
d) jogi ügyvitel. 

- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedése, a díjhátralék behajtásának intézése. 
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vevőkkel megkötendő egyedi közüzemi 
szerződések kezelése, így a közüzemi szerződések megkötése, nyilvántartása, módosítása, 
megszüntetése.  
- Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, a közszolgáltatás igénybevevők hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatással kapcsolatos bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása, orvoslása 
és a közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása. Az 
ügyfélszolgálatot a Közszolgáltató székhelyén kell működtetni. 
Az ügyfélszolgálat főbb feladatai: 

a) közszolgáltatást igénybevevők bejelentéseinek kezelése, 
b) közszolgáltatást igénybevevők panaszainak kivizsgálása és kezelése, 
c) számlareklamációk kezelése,  
d) személyes ügyfélszolgálat működtetése, 
e) telefonos ügyfélszolgálat működtetése, 
f) internetes honlap működtetése.  
g) a lakosok tájékoztatása, amennyiben a közszolgáltatás rendszerében lényeges változás 
következik be (a hulladékszállítás rendje módosul, az ingatlanhasználó jogai, 
kötelezettségei módosulnak, stb.) 
 

 
Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében kötelezettséget vállal a 
települési hulladék egyes összetevőinek a központi jogszabályban, az Önkormányzat 
rendeletében meghatározott módon történő elkülönített gyűjtésére és kezelésére. 
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A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítése kizárólag törvényben vagy 
kormányrendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető vagy korlátozható. Ha 
Közszolgáltató az esedékes szolgáltatást elvégezni nem tudja és az nem az Önkormányzat 
mulasztására vezethető vissza (pl. gépjármű meghibásodás, időjárási körülmények), úgy 
köteles helyettesítéséről gondoskodni, arra engedéllyel és kapacitással rendelkező helyettes 
útján. Ha a helyettesítés nem megoldható, és ilyen módon a szolgáltatás a szolgáltatási napon 
elmarad, arról a Közszolgáltató haladéktalanul értesíti az Önkormányzatot. A Közszolgáltató 
az akadály elhárulását követő legközelebbi szolgáltatási napon a szolgáltatás szünetelése 
idején felgyűlt hulladékot is köteles elszállítani. 
 
Ha a hulladék nem a szabványos, zárt tárolóedényben, illetve nem a Közszolgáltató által 
rendszeresített zsákban kerül kihelyezésre, úgy Közszolgáltató nem köteles a hulladék 
gyűjtésére, elszállítására, kezelésére. Ebben az esetben köteles az edényzeten értesítést 
hagyni, melyben a Közszolgáltató felhívja az ingatlanhasználó figyelmét a szabályos edényzet 
használatára.  
 
6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozásának elvei, módszerei 
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozása során a Ht. alapelveit kell 
érvényesíteni, kiemelten az önellátás, közelség, szennyező fizet elveit, továbbá a 
költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításának elvét, és a 
keresztfinanszírozás tilalmának elvét. 
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozásában az Önkormányzat, közvetlenül 
nem vesz részt.  
 
A Közszolgáltatót az általa végzett hulladékkezelési közszolgáltatásért díjazás illeti meg, 
melyet a közszolgáltatást igénybe vevő, vagy igénybevételére kötelezett ingatlanhasználóktól 
közvetlenül jogosult beszedni (hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj). 
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) javaslatának figyelembevételével a szabályozásért felelős 
miniszter rendeletben állapítja meg. 
A Közszolgáltató a Hivatalnak minden olyan tájékoztatást és adatot megad, amely a Hivatal 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos díjelőkészítő és díjfelügyeleti 
tevékenységéhez szükséges. A Közszolgáltató a Hivatal által megjelölt tartalommal, formában 
és határidőn belül tesz eleget tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségének. 
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét 2013. július 1-jétől 2014. 
december 31-éig a Ht. 91. §-ában foglalt eltérésekkel kell megállapítani, figyelemmel a 
rezsicsökkentés teljesítésére vonatkozó előírásokra.  
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7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére vonatkozó módszer leírása, 
valamint a díjkövetelés érvényesíthetőségi feltételei 
 
A Közszolgáltató kéthavi szolgáltatási díjról állít ki számlát, melyeket négyhavonta postáz az 
ingatlanhasználóknak, a számviteli törvény, valamint más vonatkozó jogszabályok 
előírásainak figyelembevételével. 
 
A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatási tevékenysége során, a kiszámlázott 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak befizetési feltételeiről gondoskodni. 
 
A Közszolgáltató a késedelmes díjfizetések után – a Ptk-ban és a közüzemi szerződésben 
foglaltaknak megfelelően – jogosult késedelmi kamatot és kezelési költséget érvényesíteni a 
késedelmesen fizető felhasználókkal szemben. 
 
A Közszolgáltató a kiszámlázott közszolgáltatási díjak beszedése érdekében az 
ingatlanhasználókat a lejárt tartozás megfizetésére írásban felszólítja, illetve a tartozás 
behajtása érdekében a jogszabályokban biztosított lehetőségekkel él. 
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért a közszolgáltatás igénybevevőjét 
terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a 
behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek. 
 
A Közszolgáltató, a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel köteles a közszolgáltatási 
díjjal késedelembe esett közszolgáltatás igénybevevőjét - postai levél útján, a díjhátralék 
keletkezését követő 30 napon belül - írásban felhívni, a díjfizetési kötelezettségének 
elmulasztására és felszólítani annak teljesítésére. 
 
A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék megfizetésének esedékességét követő 45. 
nap elteltével a Közszolgáltató - a felszólítás megtörténtének igazolása mellett, és a 
jogszabályokban foglalt egyéb feltételek teljesítésével - a díjhátralék adók módjára történő 
behajtását a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (a továbbiakban: NAV) kezdeményezi. 
  
A NAV jogszabályban meghatározottak szerint intézkedik a díjhátralék, a késedelmi kamat és 
a felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot, késedelmi kamatot, 
valamint a Közszolgáltatónak ezzel kapcsolatban felmerült és behajtott költségeit a NAV 
átutalja a Közszolgáltatónak. Ha a behajtás eredménytelen, ennek tényéről és okáról a NAV 
igazolást ad a Közszolgáltatónak.  
 
 
8. Közszolgáltató által ellátható egyéb, bevétel megszerzésére irányuló tevékenységek és 
azok elszámolási szabályai 
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A Közszolgáltató a Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson kívül egyéb 
hulladékgazdálkodási engedélyhez, illetve nyilvántartásba vételhez kötött 
hulladékgazdálkodási tevékenységet - a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről 
és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben 
meghatározott hulladék kezelésének kivételével - nem végezhet. 
 
Közszolgáltató egyéb vállalkozási tevékenység folytatására annyiban jogosult, amennyiben ez 
nem veszélyezteti a Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység folyamatos és teljes 
körű ellátását. 
 
A keresztfinanszírozás tilalmának elvéből következően a Közszolgáltató 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjának részét képező ésszerű nyereség nem 
tartalmazhatja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson kívül eső egyéb gazdasági 
tevékenységei költségeinek, ráfordításainak fedezetét. 
 
Amennyiben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó tevékenységet is 
végez a Közszolgáltató az egyes tevékenységeire olyan elkülönült nyilvántartást köteles 
vezetni, amely biztosítja az egyes tevékenységek átláthatóságát, valamint kizárja a 
keresztfinanszírozást. A Közszolgáltató az által ellátott egyéb vállalkozási tevékenységek 
bevételeit, kiadásait, ráfordításait köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás bevételeitől, 
költségeitől, ráfordításaitól elkülönítetten, tételesen kezelni és nyilvántartani. 
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó tevékenység végzése esetén a 
Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nyújtása érdekében végzett 
tevékenységét éves beszámolója kiegészítő mellékletében oly módon mutatja be, mintha azt 
önálló vállalkozás keretében végezte volna. A tevékenység elkülönült bemutatása legalább 
önálló mérleget és eredmény kimutatást jelent. 
 
9.  A Közszolgáltató pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai tevékenységének, költség-
hatékony gazdálkodásának ellenőrizhetőségét, átláthatóságát biztosító előírások 
 
A Közszolgáltató köteles Önkormányzat kérésére, az általa végzett hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatással és a gazdálkodásával kapcsolatos információkat, adatokat, a számviteli és 
egyéb analitikus nyilvántartásaival egyező tartalommal Önkormányzatnak írásban megadni. 
 
A Közszolgáltató köteles biztosítani Önkormányzat részére, hogy Önkormányzat közvetlenül, 
vagy arra kijelölt, szakmailag felkészült képviselője ellenőrizhesse Közszolgáltató 
adatszolgáltatásának hitelességét és a Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését. 
Közszolgáltató köteles közreműködni abban, hogy Önkormányzat, vagy képviselője az 
ellenőrzés feladatait elvégezhesse, és ahhoz minden dokumentumot rendelkezésre bocsát. Az 
ellenőrzés nem járhat Közszolgáltató tevékenységének indokolatlan vagy ismétlődő 
megzavarásával.  
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10. Alvállalkozók, a teljesítésben közreműködők igénybevétele 
 
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésben részletezett közszolgáltatás 
ellátásához Közszolgáltató jogosult - a jogszabályi előírások figyelembe vételével - 
alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők (teljesítési segédek) igénybevételére. 
 
A Közszolgáltató által bevont alvállalkozók teljesítéséért Közszolgáltató úgy felel, mintha 
saját maga teljesített volna. 
 
11. Szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezések 
 
A Szerződő Felek a Szerződést kizárólag egyező akarattal, írásban módosíthatják a 
jogszabályok rendelkezéseinek a megtartásával. 
 
12. A Szerződés megszűnése 
 
12.1 A Szerződés megszűnik 
a) a Szerződés szerinti időtartam elteltével, 
b) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, 
c) felmondással, 
d) a Felek közös megegyezésével. 
 
12.2 Az Önkormányzat a Szerződést a Ptk.-ban meghatározott felmondási okokon túlmenően 
akkor mondhatja fel, ha a Közszolgáltató 
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére vonatkozó 
jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági döntés előírásait súlyosan megsértette, és ennek 
tényét a bíróság vagy a hatóság jogerősen megállapította, 
b) a Szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróható módon súlyosan megsértette, 
vagy 
c) nem rendelkezik érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ 
által kiállított minősítő okirattal. 
 
12.3 A Közszolgáltató a Ptk.-ban meghatározottakon túlmenően a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződést akkor mondhatja fel, ha 
a) a Önkormányzat települési önkormányzat a Szerződésben meghatározott kötelezettségét - a 
Közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt 
okoz, vagy akadályozza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítését; vagy 
b) a Szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a Szerződés tartalmi elemeit 
úgy változtatja meg, hogy az a Közszolgáltatónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti. 
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12.4 Amennyiben a szerződésszegés jellege nem zárja ki, a másik fél írásban és részletesen 
köteles tájékoztatni a szerződésszegő felet a kötelezettségszegés tartalmáról és az elvárt, 
szerződésszerű intézkedés módjáról. A szerződésszegő fél köteles a szerződéses 
kötelezettségének ésszerű határidőn, de legkésőbb 30 napon belül eleget tenni, vagy a 
szerződésszegést más, a másik fél által elfogadható módon orvosolni. 
Amennyiben a szerződésszegő fél kötelezettségét a felszólítás ellenére sem teljesíti, a másik 
fél jogosult a Szerződést felmondani.  
A közszolgáltatási szerződés felmondási ideje 6 hónap.  
 
13. A szerződés megszűnésével kapcsolatos rendelkezések 
 
Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés bármely oknál fogva történő megszűnéséig, 
(megszüntetésig) kötelesek egymással teljes körűen elszámolni, különös tekintettel az 
Önkormányzat feladat-ellátási körébe tartozó és Közszolgáltató által végzett közszolgáltatás 
más közszolgáltató általi zavartalan biztosítására.  
 
A Szerződés megszűnése esetén a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos, folyamatban lévő 
ügyek iratait és nyilvántartásait a Közszolgáltató a települési önkormányzatnak a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnése napján átadja. 
 
14.Vegyes és záró rendelkezések  
 
A Szerződésre, alkalmazására és értelmezésére a magyar jogszabályokat kell alkalmazni. 
 
A Szerződéssel kapcsolatos, valamint az annak megsértéséből, megszűnéséből, 
érvényességéből vagy értelmezéséből eredő vagy ezzel összefüggő valamennyi jogvitában a 
felek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Hajdúböszörményi Járásbírósághoz 
fordulnak. 
 
A Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy a Szerződés teljesítése során tudomásukra 
jutott valamennyi információt, adatot, a szerződéssel összefüggésben keletkezett 
dokumentumok tartalmát üzleti titokként kezelik, azokat kizárólag Szerződés céljaira 
használják fel, és csak azon munkatársaik számára teszik azokat megismerhetővé, akiknek a 
feladatai ellátásához azok megismerése szükséges, és írásban kötelezettséget vállaltak az 
üzleti titok megtartására. Az üzleti titok fogalma értelemszerűen nem foglalja magában azokat 
az információkat, adatokat, stb., amelyek a felek bármelyike vagy a közvélemény előtt már 
ismertek voltak vagy később, a titoktartási kötelezettség megsértése nélkül váltak széles 
körben ismertté, vagy megismerhetővé. 
 
A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik törvény, illetve önkormányzati rendelet alapján a 
közérdekű és a közérdekből nyilvános adatokra, illetve az üzleti titok megismerését 
hatóságok, állami, önkormányzati szervek - beleértve az OHÜ-t is - számára biztosító 
rendelkezésekre  
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A Szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége esetén a szerződés egyéb részei 
érvényben maradnak. Az érvénytelen rendelkezést a felek érvényes, gazdasági szempontból a 
lehető legnagyobb mértékben egyenértékű rendelkezéssel váltják fel. 
 
A Szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljes mértékű vagy részleges 
engedményezéséhez a mindenkori másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. 
 
A felek képviselői kijelentik, hogy a Szerződés aláírására teljes körű felhatalmazással 
rendelkeznek. 
 
Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződés valamennyi pontját elolvasták, megértették, 
tudomásul vették, és azokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá, hogy azt, mint 
akaratukkal megegyezően cégszerűen írták alá.  
 
Szerződés a Újtikos Község Önkormányzatának …………………………………... sz. 
határozatával együtt érvényes.  
 
A Közszolgáltató és az Önkormányzat között korábban kötött közszolgáltatási szerződés 
2014. július 01. napjával, közös megegyezéssel érvényét veszti. 
 
 
Dátum:  
 
 
 ……………………………………..  ……………………………………. 
 Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Újtikos Község  
 Nonprofit Kft Önkormányzata 
 (képviseli: Will Csaba, Kathy Zsigmond (képviseli: Takács József 
 ügyvezetők)  polgármester) 
 Közszolgáltató Önkormányzat 
 
 

 
 9., Napirendi pont: Javaslat a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. Alapszabály módosítására 

Előterjesztő: Takács József polgármester 
 
Takács József polgármester 
A Ptk módosításának a társaságokra vonatkozó része  miatt szükséges az alapszabály 
módosítása. 
 
Kérdezi hogy van e kérdés?  
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat elfogadásáról. 
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A szavazásban a Képviselő- testület tagjai közül 4 fő vett részt, a Képviselő- testület 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

 
Újtikos Községi Önkormányzat 

 Képviselő- testületének 
64/2014. (VI.25.) számú határozata  

 
Újtikos Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a PÉTEGISZ Polgár és Térsége 
Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tagja támogatja a 
társaság alapító okiratának alábbi módosítását: 

 
1. Az Alapszabály 3.1. pontja - A társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége – az 
alábbiak szerint  módosul: 
 

3.1. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége: 
 
A társaság jogállása szerint közhasznú szervezet, miután az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvényben a közhasznú szervezetekre előírt 
követelményeket teljesíti, azaz: 

 
� közhasznú tevékenységet végez, 
� a társadalom és az egyén közös szükségletének kielégítéséhez 

megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, és 
� megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható. 

 
A társaság által járóbeteg szakellátás formájában nyújtott egészségmegőrzés, 
betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység helyi 
önkormányzati közfeladathoz kapcsolódik. A közfeladatot megjelölő jogszabályok: 

 
� Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 

(Mötv.), melynek: 
� 10.§-a szerint a helyi önkormányzat 

ellátja a kötelező és az általa önként vállalt feladat-, és hatásköröket, 
� a 13.§ (1) bekezdésének 4. pontja 

értelmében a helyi önkormányzatok feladatát képezi az egészségügyi 
alapellátás, valamint az egészséges életmód segítését célzó 
szolgáltatások biztosítása. 

� a 41.§ (6) bekezdésének értelmében a 
képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására - 
jogszabályban meghatározottak szerint nonprofit szervezetet és egyéb 
szervezeteket alapíthat. 

 
� Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. (Eütv.), aminek a 152.§ (3) 

bekezdése rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat az egészségügyi 
szakellátási intézményműködtetési kötelezettségének részeként gondoskodik 
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a) a tulajdonában, illetve fenntartásában lévő, közfinanszírozott 
egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató működtetéséről, 

b) a 2013. április 28-án tulajdonában, illetve fenntartásában lévő 
egészségügyi szolgáltató számára - az egészségügyi ellátórendszer 
fejlesztéséről szóló törvény alapján - megállapított közfinanszírozott 
szakellátási feladatok ellátásáról, 

c) a tulajdonában lévő, közfinanszírozott egészségügyi szakellátási feladat 
ellátására szolgáló vagyonhoz kapcsolódó - az egészségügyi ellátórendszer 
fejlesztéséről szóló törvény alapján a helyi önkormányzat rendelkezési joga 
alá tartozó szakellátási kapacitással ellátandó - közfinanszírozott 
egészségügyi szakellátási feladatok ellátásáról. 

 

A társaság a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és 
vagyonszerzési cél nélkül szolgálja. Közhasznú tevékenysége keretében a 
tevékenységi körébe tartozó feladatokat az alapító önkormányzatok lakosai, és a 
rászoruló betegek részére látja el. Szolgáltatásaiban – tagjain kívül – bárki részesülhet. 
 
Üzletszerű gazdasági tevékenységet a társaság a közhasznú tevékenysége elősegítése 
és megvalósítása érdekében kiegészítő jelleggel folytat, e tevékenység a közhasznú 
célokat nem veszélyeztetheti. 
 
A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 
 

2. Az Alapszabály 3.2. pontja - a társaság cél szerinti közhasznú tevékenységei a 
TEÁOR 2008. szerint – a következőkre módosul: 
 
 

3.2. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi körei a TEÁOR 2008. szerint: 
 
       A társaság főtevékenysége: 86.22.  Szakorvosi járóbeteg-ellátás 
 
       Egyéb tevékenységi körök: 86.21.  Általános járóbeteg-ellátás 
                                                   86.10.  Fekvőbeteg-ellátás   
                                               86.90.  Egyéb humán-egészségügyi ellátás 
                                                    

 A társaság egyéb, nem közhasznú, vállalkozási tevékenységei: 
   68.20.  Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése                 

                                                  73.11.  Reklámügynöki tevékenység 
 

 
3. Az Alapszabály 4.2. pontja az alábbiak szerint változik: 

 
4.2. A társaság jogállása, működési formája: nonprofit, közhasznú, zártkörűen 
működő részvénytársaság. 
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4.  Az Alapszabály 7. pontja – a részvény átruházásának korlátozása - az alábbiak 
szerint módosul: 
 

7. A részvény átruházásának korlátozása 
A részvény nem ruházható át, ha az átruházás a TIOP.2.1.2-08/1-2009-0002 kódszámú 
pályázat feltételeibe, illetőleg a Támogatási Szerződés előírásaiba, valamint az alapító 
önkormányzatok által kötött és 2009. június 18-22. napja között hozott képviselő-
testületi határozattal elfogadott Fejlesztési Megállapodás rendelkezéseibe, vagy egyéb, 
az alapítók közt létrejött szerződésbe ütközik. 
 
A részvények átruházásához egyebekben a részvénytársaság beleegyezésére van 
szükség. A közgyűlés a hozzájárulást megtagadhatja, ha az átruházás 

� a társaság közhasznú jogállását veszélyeztetné, 
� vagy azt - a részvénytársaság céljára és a részvényesek körére tekintettel - egyéb, az 
alapító okiratban meghatározott ok indokolja. 
 

A beleegyezés megtagadásának korlátja, hogy a hozzájárulást csak az írásban 
bejelentett átruházási szándék kézhezvételétől számított 60 napon belül lehet 
megtagadni. Amennyiben az közgyűlés ebben a határidőben nem határoz, úgy a 
beleegyezést megadottnak kell tekinteni. 

 
5. Az Alapszabály 8. pontja – A társaság gazdálkodásának szabályai - az alábbiak 
szerint módosul: 
 

8. A társaság gazdálkodásának szabályai 
 

A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban 
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja, illetve az a társaság vagyonát 
gyarapítja. 
 
A társaság a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek 
közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások 
kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 
 
A társaság a gazdasági vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez a közhasznú 
tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. 

 
 

6. Az Alapszabály 9.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

A közgyűlést a vezérigazgató hívja évente legalább egyszer össze, a közgyűlés kezdő 
napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján. A 
meghívóban közölni kell a megtárgyalandó napirendi kérdéseket, olyan 
részletességgel, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt napirendről 
álláspontjukat a közgyűlésig kialakíthassák. 

 
 
7. Az Alapszabály 9.4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
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A társaság a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben ülés tartása nélkül, írásbeli 
döntéshozatallal is határozhat. Ez esetben a részvényeseknek a határozat tervezetét kell 
megküldeni, s a részvényesek írásban annak elfogadásáról szavaznak. 

 
8. Az Alapszabály 9.7. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

A közgyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a 
határozatképesség megállapításnál figyelembe vett szavazatok többségével (egyszerű 
többség) hozza meg. Háromnegyedes szótöbbségi határozatra van szükség (minősített 
többség): 

• az Alapszabály módosításához – kivéve: 
• a társaság cégnevét, székhelyét, telephelyét, fióktelepét és a társaság 

főtevékenységnek nem minősülő tevékenységét érintő módosítást, 
amelyek tárgyában a határozathozatalhoz egyszerű többség elegendő, 

• valamennyi részvényes egyhangú határozatára van szükség, ha a 
módosítás egyes tagok jogait hátrányosan érintené, vagy helyzetét 
terhesebbé tenné – ilyen esetben azok a tagok is szavazhatnak, akik 
egyébként szavazati joggal nem rendelkeznek, 

• az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés jóváhagyásához, 
• a társaság átalakulásának elhatározásához, 
• a társaság jogutód nélküli megszüntetéséről hozott döntéshez. 

 
Amennyiben a napirendi kérdésben való döntéshez minősített többség szükséges, a 
közgyűlési meghívóhoz mellékelni kell a napirendhez összeállított írásbeli 
előterjesztést. 

 
9. Az Alapszabály 9.8. pont második bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

A jegyzőkönyvet a vezérigazgató, egy – a közgyűlésen jelenlevő, hitelesítőnek 
megválasztott – részvényes, és a jegyzőkönyvvezető írja alá. 

 
10. Az Alapszabály 10.4. pontjának harmadik bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 
 

Nem lehet vezérigazgató, akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, 
ha az abban megjelölt tevékenységet folytatja a társaság. 

 
11. Az Alapszabály 10.4. pontjában a vezérigazgató összeférhetetlenségére vonatkozó 
rendelkezések  az alábbiak szerint változnak: 
 

A vezérigazgató – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés 
kivételével – nem szerezhet részesedést a társaságéval azonos tevékenységet 
főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető 
tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, 
illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez a közgyűlés hozzájárul. 
 
A vezérigazgató és hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság 
főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket. 

 
A vezérigazgató és hozzátartozója a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg. 
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Közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet a társaság 
vezérigazgatója az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezetnél töltött be - 
annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely 

• jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy adó- és vámtartozását nem 
egyenlítette ki, 

• amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős 
mértékű adóhiányt tárt fel, 

• amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás 
intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

• amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás 
rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 

 
12. Az Alapszabály 10.6. pontja – a vezérigazgató felelőssége - az alábbiak szerint 
módosul: 

 
10.6. A vezérigazgató felelőssége 

 
A vezérigazgató a társaság ügyvezetését a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján 
köteles ellátni. A jogszabályok, a társasági szerződés, illetve a taggyűlés által hozott 
határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek megszegésével a társaságnak okozott 
károkért a szerződésszegéssel okozott károkért fennálló felelősség szabályai szerint 
felel a társasággal szemben. 

 
13. Az Alapszabály 13.1. pontja  első mondata az alábbiak szerint módosul: 
 

13.1. A társaságnál felügyelőbizottság működik. 
 
14. Az Alapszabály 13.2. pontja az alábbiak szerint változik: 
 

13.2. Kizáró és összeférhetetlenségi okok a közhasznú szervezetekről szóló törvény 
alapján: 

 
Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki 

 
a) a társaság tagja; 
b) a társaság vezető tisztségviselője, 
c) a közhasznú szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik; 
d) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat; illetve 
e) az a)–d) pontban meghatározott személyek hozzátartozója, 
f) akivel szemben a vezető tisztségviselőre vonatkozó kizáró ok áll fenn. 

 
Közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet a társaság 
felügyelőbizottságának tagja az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezetnél 
töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, 
amely 

• jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy adó- és vámtartozását nem 
egyenlítette ki, 
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• amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős 
mértékű adóhiányt tárt fel, 

• amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás 
intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

• amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás 
rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 

 
 
15. Az Alapszabály 13.3. pontjában – a felügyelőbizottság feladatai – a felsorolás első 
mondata - az alábbiak szerint módosul: 
 

13.3. A felügyelő bizottság feladatai: 
 

− a közgyűlés részére ellenőrzi a társaság működését, gazdálkodását; 
 
 

16. Az Alapszabály 13.4. pontjának hatodik bekezdése, valamint az utolsó mondata a 
következők szerint változik: 
 

A felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőtől jelentést, a munkavállalóktól 
tájékoztatást és felvilágosítást kérhet. A vezető tisztségviselő a jelentést, illetve a 
gazdasági társaság munkavállalója a felvilágosítást 15 napon belül kell, hogy megadja 
a felügyelőbizottság részére írásban. A felügyelőbizottság a társaság könyveit és iratait 
– ha szükséges szakértők bevonásával - megvizsgálhatja. 

 
A felügyelőbizottsági tagok a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség 
szabályai szerint, egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük 
megszegésével okozott károkért. 

 
 
17. Az Alapszabály 14.1. pont címe a következők szerint változik: 
 

14.1. A társaság állandó könyvvizsgálója: 
 
14. Az Alapszabály 14.1. pont negyedik bekezdése a következők szerint 
változik: 
 

Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy, aki 
 

a) a társaság  tagja, vezérigazgatója, a felügyelőbizottság tagja, 
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenységre irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, e 
jogviszonya fennállásáig és annak megszűnését követően három évig, 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi 
szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak 
megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
 
 
15. Az Alapszabály 18.2. pontja a következők szerint változik: 
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   A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény  
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

 
 

Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület határozatát küldje meg a Zrt. 
vezérigazgatójának.  

 

Határid ő: azonnal                                                   Felelős: Takács József polgármester 
 
 
 
10., Napirendi pont: Javaslat  Porsche Bank Zrt.-vel kölcsönszerződés megkötésére 
Előterjesztő: Takács József polgármester 
 
Takács József polgármester: 
A támogatási összeg 10 millió forint összegre vonatkozik. 5 hónapos határidővel, amíg a 
LEADER-es pályázati összeg meg nem érkezik. 

 
 Kérdezi, hogy van –e kérdés? 
 
Kalóz Balázs képviselő: 
Kérdezi, hogy mi van akkor, ha nem érkezik meg az összeg 5 hónap alatt. Van-e kamat? Mi 
történik ilyen esetben 
 
Takács József polgármester: 
Nem egyedi a kérelem, a Porsche Bank levélben értesített, hogy a Porsche Hungária 
nagyszámú megrendelések miatt csúsznak a kocsik. 
 
dr. Szokol Ildikó kirendeltség vezető: 
Ez év december 31.-ig le kell zárni a pályázatokat. A gond akkor lett volna, ha már 
megérkezett volna  a busz, mert, nincs nyáron kifizetés. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el, Takács József polgármester kéri a képviselőket, hogy 
szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásáról. 
 
 
A szavazásban a Képviselő- testület tagjai közül 4 fő vett részt, a Képviselő- testület 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Újtikos Községi Önkormányzat 
 Képviselő- testületének 

65/2014. (VI.25.) számú határozata  
 
Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalt a Javaslat a Porsche Bank 
Zrt. -vel kölcsönszerződés megkötésére elnevezésű előterjesztést és alábbi döntést hozta: 
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1., A Képviselő-testület támogatja, hogy a Kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése falu- 
és tanyagondnoki szolgáltatás ellátására benyújtott pályázatának megvalósításának 
előfinanszírozására az önkormányzat 10 millió Ft összegűre vonatkozó kölcsönszerződést 
kössön a Porsche Bank Zrt..vel (1139 Budapest, Fáy u.27.). 
2., A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés aláírására. 
 
Határid ő: azonnal                                                       Felelős: Takács József polgármester  
 
11., Napirendi pont: Javaslat igazgatási szünet elrendelésére 
Előterjesztő: Takács József polgármester 
 
Takács József polgármester: 
 
 Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási szünetet rendel el a szabadságolás 
miatt augusztus 4-től 8-ig, ez 5 munkanap. Ezen idő alatt telefonos ügyelet fog működni. 
 
 Kérdezi, hogy van –e kérdés? 
 
Kalóz Balázs képviselő :  
Elősegíti ez a szabadságok megoldását? 
 
Takács József polgármester: 
Kicsit. 
 
Juhász Margit alpolgármester: 
Nem lehet hosszabb a szabadság? 
 
dr Szokol Ildikó kirendeltség vezető: 
Igen, de gyakorlatilag nem oldható meg. 
 
Takács József polgármester: 
Kevesen vannak a lányok, nehéz megoldani. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A szavazásban a Képviselő- testület tagjai közül 4 fő vett részt, a Képviselő- testület 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Újtikos Községi Önkormányzat 
 Képviselő- testületének 

66/2014. (VI.25.) számú határozata  
 
Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló             
2011. évi CXCIX törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 2014. 
augusztus 4-től augusztus 8-ig igazgatási szünetet rendel el.  
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Felkéri a jegyzőt, hogy az igazgatási szünet időtartama alatt a zavartalan ügymenet és 
feladatellátás, valamint a lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervek esetében a 
folyamatos feladatellátás biztosításáról, valamint a lakosság tájékoztatásáról gondoskodjon. 
 
Felelős:  Dr. Kiss Imre jegyző 
Határid ő: 2014. július 15. - lakosság tájékoztatására 
  folyamatos   - feladatellátás biztosítása 
 
 
12., Napirendi pont: Javaslat az óvoda nyári takarítási szünet időpontjának 
meghatározására 
Előterjesztő: Takács József polgármester 
 
Takács József polgármester: 
 Az Óvoda festési tisztítási munkáinak elvégzése miatt augusztus1-től augusztus 31-ig lesz 
zárva. Kérdezi, hogy van –e kérdés? 
 
Kalóz Balázs képviselő: 
Júliusban 13 óráig lesz e nyitva?  
 
Takács József polgármester 
Nem. Így volt, de úgy beszéltük meg Juhászné Magyar Erikával, hogy teljes nyitva tartás lesz 
júliusban. 
 
Kalóz Balázs képviselő: 
Nem lesz probléma, hogy sokáig lesz zárva az óvoda? A törvény 7 nap takarítási szünetet 
engedélyez. Nem lesz-e probléma, esetlegesen nehogy normatívát kelljen visszafizetni. 
 
Takács József polgármester: 
Nem . Más településen is zárva tart az óvoda. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat elfogadásáról. 
 
 
A szavazásban a Képviselő- testület tagjai közül 4 fő vett részt, a Képviselő- testület 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

 
Újtikos Községi Önkormányzat 

 Képviselő- testületének 
67/2014. (VI.25.) számú határozata  

 
Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a Javaslat az óvoda nyári 
takarítási szünet időpontjának meghatározására elnevezésű előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
1.,A Képviselő- testület az Újtikosi Lurkó - Kuckó Óvoda és Szociális Szolgáltató intézmény 
óvodai nyári zárva tartásának időpontját 2014. augusztus 1 és 2014. augusztus 31. közötti 
időpontban hagyja jóvá. 
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2., A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges teendők elvégzésével. 
 
Határid ő: értelemszerűen                                         Felelős: Takács József polgármester 
 
Takács József polgármester : 
 
5 perc szünetet rendel el. 
 
A szünetet követően a Képviselő-testület a Különfélék napirenddel folytatta a munkáját. 
 
13., Napirendi pont: Különfélék 
 
Kalóz Balázs képviselő: 
Egy köztemetés kapcsán kérdezi, hogy köztemetése ellenére miért kapott a család 60.000,-Ft-
os számlát? 
 
Takács József polgármester: 
Egyeztetni fog a temetkezési vállalkozóval. Már volt erről szó, de a megbeszélt időpontban a 
vállalkozó nem jelent meg. 
 
Takács József polgármester: 
Elmondja, hogy energetikai pályázati lehetőségek nyíltak meg az iskolával, művelődési 
házzal kapcsolatosan 
Kérdezi, hogy van –e kérdés? 
 
 
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a megjelenést megköszönte, az ülést 
bezárta. 
 

kmf. 
 
 

 Takács József Dr. Kiss Imre 
 polgármester jegyző 
 
 

Bodnár Imre 
jegyzőkönyv –hitelesítő 

 
 


