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Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság!

A Klaszter alakulásakor még az volt a koncepció, hogy a Klaszter alapítói közösen hozzanak létre egy
a Klasztert menedzselő nonprofit gazdasági társaságot. Azonban a tudomásunkra jutott információk
alapján célszerűbb egy, csak az önkormányzatok által alapított gazdasági társaságot létrehozni.
A 272/2014 (XI. 5.) Kormányrendelet a Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről című 5.
sz. mellékletének 3.8.2. pontja az alábbiakat mondja ki:

3.8.2. * Közszféra szervezetekre vonatkozó speciális előírások
3.8.2.1. * Közszféra szervezet kedvezményezettek - ide nem értve az egyházi jogi személyt - az Útmutató
3.8.1.5. pontja szerinti szakértői szolgáltatást kizárólag akkor számolhatják el a projekt keretében, ha a
szakértői szolgáltatást költségvetési szerv, vagy olyan gazdálkodó szervezet látja el, amelyben az állam
vagy önkormányzat - együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni
részesedéssel rendelkezik, és amelyek a szolgáltatást kizárólag közalkalmazotti, közszolgálati,
kormányzati szolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban foglalkoztatott alkalmazottal, vagy
megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személlyel láthatják el. E pont alkalmazásában
kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött időnek minősül az állami szolgálati jogviszonyban töltött
idő is.
A pályázati lehetőségek minél szélesebb körű kihasználása érdekében –önálló finanszírozásra és a
működéséhez szükséges források megszerzésére képes –gazdasági társaság létrehozását javasolom a
Tisztelt Képviselő-testületnek. Az önkormányzati tulajdonú társaság előnye, hogy hatékonyabb,
rugalmasabb, piaci szemléletű menedzsmentet biztosít, miközben az önkormányzati és a versenyszférai
modellstrukturált együttműködését, valamint a kormányzati és EU források pénzügyi szempontból
hatékonyabb, szakmai szempontból jobb koordinációval történő felhasználását teheti lehetővé. Jelen
előterjesztés célja, hogy a Képviselő-testület az alább ismertetett körülmények ismeretében
felhatalmazást adjon a gazdasági társaság alapító okiratának elfogadására és a társaság megalapítására.
Alapítás, cégjogi és költségvetési kérdések Korábban eldöntöttük , hogy nonprofit Kft-t alakítson az
Önkormányzat, mely a Klaszter létrehozásának megállapodásába is bekerült.
Indoklás: A nonprofit kft-be érdemes kiszervezni minden jövedelemtermelő tevékenységet, hogy a
projektmenedzsment költségei elszámolhatóak legyenek a pályázatok során. Nem non profit Kft
nyereségét osztalékként adó is terhelné. Jobb a feladatellátásba vagy önkormányzati beruházásba
„beforgatni” a nyereséget, mely non profit jellegnél kötelező.
A Kft. nem igényel lényegi többletfinanszírozást az önkormányzat részéről. A nonprofit kft. üzletszerű
gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből
származó nyereség a kft. vagyonát gyarapítja. Nonprofit gazdasági társaság más társasági formába csak
nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve
nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét. A gazdasági társaság alapításához társasági szerződés
megkötése elfogadása szükséges. A korlátolt felelősségű társaság előre meghatározott összegű
törzsbetétekből álló törzstőkével (jegyzett tőkével) alakul, és 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. Ez megfelel a jogszabályi előírásoknak is, mely szerint az önkormányzat
nem kötelező feladatellátása vagy vállalkozói tevékenysége nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok
ellátását. A pénzügyi ellenőrzések (ÁSZ) gyakorlata, javaslat is az, hogy az önkormányzatok
vállalkozási tevékenysége ne keveredjen össze a kötelező feladatok ellátására nyújtott állami
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támogatásokkal, normatívákkal. A vállalkozások kockázata ne terhelje korlátozás nélkül a
feladatellátásra kötelezett önkormányzat teljes költségvetését, ha lehet, a korlátozott felelősségű
önkormányzati kft viselje a kockázatot. Nonprofit kft. minimum 3.000.000Ft-os törzstőkével alapítható,
az alapításhoz a legalacsonyabb törzstőke rendelkezésre bocsátását javasoljuk. Figyelembe véve, hogy
ez 5 önkormányzat közreműködésével jön létre, minden önkormányzatnak 600.000,-ft összegű
törzstőke rendelkezésre bocsájtását kell megtenni, mellyel minden tag 20%-os tulajdonrészt
szerez.
Emellett természetesen a cégbejegyzés is költségekkel jár (illeték, közzétételi költség), amelyek
fedezetét szintén biztosítani szükséges.
A profil meghatározása: Társaság alapítása esetén meg kell határozni a szervezet vállalkozói (üzleti) és
(esetleg) közhasznú tevékenységét. A Társaság fő célja: pályázatírás, projekt menedzselés.
A Társaság célja elsősorban Magyarország, a Börzsöny tájegység, a Dunakanyar térség (Pest megye,
Komárom-Esztergom megye, Nógrád megye), az Európai Duna Régió (a magyarországi Dunakanyar
térség kiegészítve Szlovákiával – Nové Zámky járással, Levice járással, Vel’ky Krtis járással) gazdasági
növekedése, a kreatív, kulturális, egészség, sport és turizmusipar, továbbá a természeti környezet
fejlesztése, a foglalkoztatás növelése, a kreatívipari, a kulturális, az egészségipari, sportiparági és
turisztikai innováció elősegítése, a társadalmi kohézió növelése, az Európai Duna Régió kulturális és
nyelvi sokszínűségének megőrzése, a kreatív, a kulturális, az egészség, sport és turisztikai szektorok
versenyképességének növelése.
A Társaság főként a kreatív, kulturális egészség, sport és turizmusipari gazdaságának fejlesztése
érdekében jön létre, kiemelt célkitűzésként megfogalmazva a Társaság és a tagok nemzeti és
interregionális európai uniós fejlesztési programokban való részvételének elősegítését, támogatását, a
program adta fejlesztési lehetőségek hatékony, a tagok együttműködésén alapuló kiaknázását.
Mivel a társaság célja, hogy a meglévő hazai és uniós pályázatokon forrást találjon a térség fejlesztésére,
ezért további vagyonelem, vagyonértékű jog biztosítását a kft. részére nem javaslunk átadni.
Ügyvezetőnek javasoljuk Koncz Ernőt, aki az egész Klasztermenezsment Kft. működését össze tudja
fogni, írányítani tudja a hazai és úniós pályázatok minnél hatékonyabb kihasználását, fejlesztve ezáltal
a térségünket.
Az ügyvezető és a Képviselő-testület közötti jogosítványok megoszlását szintén szabályozni szükséges.
Az Ügyvezető kinevezése tekintetében a jogkört az alapító Önkormányzatok Képviselő-testülete
gyakorolja. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát is módosítani kell.
Javasolt felügyelő bizottság választása. Ha a gazdasági társaságnál felügyelőbizottság működik, a
számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelőbizottság
írásbeli jelentésének birtokában határozhat. Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés
tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének
határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tagok érdekeit, összehívja a
gazdasági társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, amely a képviselő-testületi ülések. A
felügyelőbizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a
társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli
törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra
hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is. A Ptk. a 3 fős felügyelő bizottságot
tekinti főszabálynak, de ettől el lehet térni. Kinevezése a közgyűlés, illetve az alapító döntési joga,
szakmai végzettség, szakmai gyakorlat nem követelmény.
Javasolt könyvvizsgáló választása. A könyvvizsgáló feladata a számviteli törvényben meghatározott
könyvvizsgálat elvégzésére, és ennek során mindenekelőtt annak megállapítására irányul, hogy a
gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá
megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.
Fenntarthatóság, működtetési kérdések:

4

A fenntarthatóság elsődleges szempontunk, így a társaságnak törekednie kell külsős, vállalkozási
tevékenységeiből eredő bevételeinek maximalizálására, valamint pályázati források bevonására.

Mindezekre tekintettel javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását:
…../2021. (VII……) számú Önkormányzati határozat:
Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2021. (VII…..) önkormányzati
határozata a Börzsöny Kapuja Innovációs Klaszter Nonprofit KFT alapításáról
1.) Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával úgy dönt, hogy Kismaros,
Szokolya, Kóspallag, Verőce és Nagymaros községek közreműködésével létrehozza a Börzsönykapuja
Innovációs Nonprofit KFT.-t a Börzsöny Kapuja Innovációs Klaszter projekt menezsmenti feladatainak
ellátására, az erőforrások optimalizálása és a pályázati lehetőségek kiaknázása céljából.
a.) A Társaságban való tulajdonrészesedés aránya 20%, melyhez a szükséges 600.000,-ft-os törzstőkét
a létrehozandó társaság számára biztosítja.
b.) Székhelye: ……………………………..
c.) A társaság alapítója: Kismaros Község Önkormányzata
Szokolya Község Önkormányzata
Kóspallag Község Önkormányzata
Verőce Község Önkormányzata
Nagymaros Község Önkormányzata
20-20%-os tulajdoni részesedéssel.
d.) Az Ügyvezető kinevezése tekintetében a jogkört az alapító Önkormányzat Képviselő-testülete
gyakorolja és Koncz Ernő (Nagymaros, ……..) személy javasolt
e.) A társaság felügyelő bizottsági tagjának az alábbi személyek megválasztását támogatja
f) A társaság könyvvizsgálójának ……….könyvizsgáló megválasztását támogatja
2.) Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt: -feladatkörök/tevékenységi
körök pontos meghatározására,
3.) Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával meghatalmazza a
polgármestert a jelen előterjesztés 1. számú mellékletében található Társasági szerződés, fentebb
meghatározott tartalommal történő kiegészítésekkel kiegészített társasági szerződés aláírására.
4.) Kismaros Község Önkormányzata költségvetéséből biztosítja továbbá az alapításhoz szükséges
költségek arányos finanszírozását.
Felelő: Polgármester, jegyző
Határidő: Azonnal
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1. számú melléklet

…………………NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE

Alulírott tagok, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseinek
megfelelően a következők szerint állapítjuk meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági
szerződését:
1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)
1.1. A társaság cégneve: ......................................................... Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve: ................................................................................... Nonprofit Kft.
1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:.....................................................................................................
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: ....................................................................................
1.3. A társaság székhelye: ........................................................................................................................
A társaság székhelye
a) egyben a központi ügyintézés helye is.
b) nem azonos a központi ügyintézés helyével: ................................................................................
1.4. A társaság telephelye(i): .....................................................................................................................
1.5. A társaság fióktelepe(i): .....................................................................................................................
1.6. A cég email elérhetősége: ...................................................................................................................
2. A társaság tagjai
2.1.
Név: Kismaros község Önkormányzata
székhely: 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22.
Törzskönyvi azonosító szám: 441223
KSH statisztikai számjel:15441221-8411-321-13
Adószám: 15441221-2-13
képviseli: Neubauer Rudolf polgármester
2.2.
Név: Kóspallag község Önkormányzata
székhely: 2625 Kóspallag, Deák Ferenc utca 1.
Törzskönyvi azonosító szám: 441850
KSH statisztikai számjel:15441850-8411-321-13
Adószám: 15441850-2-13
képviseli: Plachi Attila polgármester
2.3.
Név: Nagymaros város Önkormányzata
székhely: 2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Törzskönyvi azonosító szám: 731113
KSH statisztikai számjel: 15731113-8411-321-13
Adószám: 15731113-2-13
képviseli: Heinczinger Balázs polgármester
2.4.
Név: Szokolya község Önkormányzata
székhely: 2624 Szokolya, Fő utca 83.
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Törzskönyvi azonosító szám: 441256
KSH statisztikai számjel:15441252-8411-321-13
Adószám: 15441252-2-13
képviseli: Némethné Pintér Csilla polgármester
2.5.
Név: Verőce község Önkormányzata
székhely: 2621 Verőce, Árpád út 40.
Törzskönyvi azonosító szám: 731146
KSH statisztikai számjel: 15731144-8411-321-13
Adószám: 15731144-2-13
képviseli: Grauszmann György polgármester
3. A Társaság feladata, célja, jogállása
A Társaság célja elsősorban Magyarország, a Börzsöny tájegység, a Dunakanyar térség (Pest megye,
Komárom-Esztergom megye, Nógrád megye), az Európai Duna Régió (a magyarországi Dunakanyar
térség kiegészítve Szlovákiával – Nové Zámky járással, Levice járással, Vel’ky Krtis járással) gazdasági
növekedése, a kreatív, kulturális, egészség, sport és turizmusipar, továbbá a természeti környezet
fejlesztése, a foglalkoztatás növelése, a kreatívipari, a kulturális, az egészségipari, sportiparági és
turisztikai innováció elősegítése, a társadalmi kohézió növelése, az Európai Duna Régió kulturális és
nyelvi sokszínűségének megőrzése, a kreatív, a kulturális, az egészség, sport és turisztikai szektorok
versenyképességének növelése.
A Társaság főként a kreatív, kulturális egészség, sport és turizmusipari gazdaságának fejlesztése
érdekében jön létre, kiemelt célkitűzésként megfogalmazva a Társaság és a tagok nemzeti és
interregionális európai uniós fejlesztési programokban való részvételének elősegítését, támogatását, a
program adta fejlesztési lehetőségek hatékony, a tagok együttműködésén alapuló kiaknázását.

4. A társaság tevékenységi köre(i)
4.1. Főtevékenység: ...................................................................................................................................
4.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): ..............................................................................................................
5. A társaság működésének időtartama
A társaság határozatlan időtartamra jön létre.
6. A társaság törzstőkéje
6.1. A társaság törzstőkéje ………………. Ft, azaz ........................................................... forint, amely
a) ................................... Ft, azaz ………………………………. forint készpénzből,
b) Ft, azaz…………………………….. forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. A nem
pénzbeli vagyoni hozzájárulás a törzstőke …… százaléka.
6.2. A tagok a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulásuk összegének erejéig helytállnak a
társaság tartozásaiért.
6.3. A törzsbetétek teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

7. Az egyes tagok törzsbetétje

[BdB1] megjegyzést írt: Javasolt 3.000.000,-ft
törzstőkével történő alapítás
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7.1. Név (Cégnév): ...................................................................................................................................
Törzsbetét összege: ...................................................................................................................... Ft.
Törzsbetét összetétele:
a) Készpénz .................................................................................................................................. Ft.
Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg:…………… Ft, mértéke a tag pénzbetétjének … %-a, a
szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára/ a társaság házipénztárába.
A fennmaradó összeget : ……………………………………-ig a társaság pénzforgalmi számlájára
fizeti be.
b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:
megnevezése: ............................................................................... értéke: ................................. Ft,
amelyet alapításkor/cégbejegyzést követően ……………………….-ig a társaság rendelkezésére
bocsát.
7.2. Név (Cégnév): ...................................................................................................................................
Törzsbetét összege: ...........................................................................................................................
Törzsbetét összetétele:
a) Készpénz .................................................................................................................................. Ft.
Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg:…………… Ft, mértéke a tag pénzbetétjének … %-a, a
szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára / a társaság házipénztárába
A fennmaradó összeget :……………………………………-ig a társaság pénzforgalmi számlájára
fizeti be.
b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:
megnevezése: ............................................................................... értéke: ................................. Ft,
amelyet alapításkor/cégbejegyzést követően ……………………….-ig a társaság rendelkezésére
bocsát.
7.3. Név (Cégnév): ...................................................................................................................................
Törzsbetét összege: ...........................................................................................................................
Törzsbetét összetétele:
a) Készpénz .................................................................................................................................. Ft.
Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg:…………… Ft, mértéke a tag pénzbetétjének … %-a, a
szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára / a társaság házipénztárába
A fennmaradó összeget :……………………………………-ig a társaság pénzforgalmi számlájára
fizeti be.
b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:
megnevezése: ............................................................................... értéke: ................................. Ft,
amelyet alapításkor/cégbejegyzést követően ……………………….-ig a társaság rendelkezésére
bocsát.
7.4. Név (Cégnév): ...................................................................................................................................
Törzsbetét összege: ...........................................................................................................................
Törzsbetét összetétele:
a) Készpénz .................................................................................................................................. Ft.
Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg:…………… Ft, mértéke a tag pénzbetétjének … %-a, a
szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára / a társaság házipénztárába
A fennmaradó összeget :……………………………………-ig a társaság pénzforgalmi számlájára
fizeti be.
b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:
megnevezése: ............................................................................... értéke: ................................. Ft,
amelyet alapításkor/cégbejegyzést követően ……………………….-ig a társaság rendelkezésére
bocsát.
7.5. Név (Cégnév): ...................................................................................................................................
Törzsbetét összege: ...........................................................................................................................
Törzsbetét összetétele:

[BdB2] megjegyzést írt: Minden Önkormányzat 600.000,ft pénzbeli hozzájárulással, 20%-os tulajdonrésszel vesz részt.
Nem vagyoni hozzájárulás nincs.
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a) Készpénz .................................................................................................................................. Ft.
Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg:…………… Ft, mértéke a tag pénzbetétjének … %-a, a
szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára / a társaság házipénztárába
A fennmaradó összeget :……………………………………-ig a társaság pénzforgalmi számlájára
fizeti be.
b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:
megnevezése: ............................................................................... értéke: ................................. Ft,
amelyet alapításkor/cégbejegyzést követően ……………………….-ig a társaság rendelkezésére
bocsát.
8. Pótbefizetés
8.1. A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára
a) pótbefizetést előírhat.
b) pótbefizetést nem írhat elő.

[BdB3] megjegyzést írt: Pótbefizetés nem írható elő!

8.2. A pótbefizetés legmagasabb összege: .......................................................................................... Ft.
8.3. A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbetéteik arányában terheli.
8.4. A pótbefizetés legfeljebb
a) üzleti évenként egy alkalommal, a számviteli törvény szerinti éves beszámolót jóváhagyó
taggyűlésen
b) üzleti évenként............................... alkalommal
írható elő (pótbefizetés gyakorisága).
9. Üzletrész
9.1. A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a
társaság bejegyzésével keletkezik. Egy üzletrésznek több jogosultja is lehet, ezek a személyek a
társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogaikat – ideértve a társasági szerződés megkötését
is – 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.
9.2. Az üzletrész
a) a tagok törzsbetétjéhez igazodik.
b) a tagok törzsbetétjétől eltér.
Ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása:
1. üzletrész ...............................................%
Név (Cégnév): .................................................................................................................................
2. üzletrész ...............................................%
Név (Cégnév): .................................................................................................................................
3. üzletrész ...............................................%
Név (Cégnév): .................................................................................................................................
4. üzletrész ...............................................%
Név (Cégnév): .................................................................................................................................
5. üzletrész ...............................................%
Név (Cégnév): .................................................................................................................................
10. Az üzletrészek átruházása, felosztása

[BdB4] megjegyzést írt: Törzsbetét a tagok
törzsbetétjéhez igazodik, így minden Önkormányzat 20%-os
üzletrésszel rendelkezik
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10.1. A jelen társasági szerződés tekintetében „átruházás”-nak minősül: az adásvétel, csere, jogutód
nélkül történő megszűnés során vagyonhányad kiadás, nem-pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása,
engedményezés, ajándékozás, bármilyen teher létesítése, vagy más hasonló elidegenítési aktus.
(Az átruházni, átruház, ruházza át és egy egyéb az átruházás szóból képzett szavak is ugyanilyen
jelentéssel bírnak.)
10.2. Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható.
10.3. Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes
mértékben befizette, kivéve, ha az átruházásra azért kerül sor, mert a vagyoni hozzájárulás, illetve
a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása vagy kizárás miatt a tag tagsági viszonya megszűnt. Az
elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően a tagot, a társaságot vagy a taggyűlés
által kijelölt személyt a pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére
jogosultság a fenti sorrendben illeti meg.
10.4. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához a taggyűlés (a társaság) beleegyezése
szükséges. A pénzszolgáltatás ellenében harmadik személy részére átruházni kívánt (ideértve az
árverést is) üzletrész megszerzésére a másik tag, a társaság, vagy a taggyűlés által kijelölt
harmadik személy (ebben a sorrendben) az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezések megfelelő
alkalmazásával másokat megelőzően jogosult (az üzletrész másokat megelőző megszerzésére
irányuló jog).
10.5. Pénzszolgáltatás ellenében történő átruházáson kívüli jogcímen az üzletrész nem ruházható át.
Bármely, a jelen szakaszban meghatározott rendelkezések megsértésével megkísérelt átruházás
hatálytalan a taggal és a társasággal szemben, és amennyire a vonatkozó jogszabályok ezt
lehetővé teszik, harmadik személyekkel szemben is, és az ilyen átruházás nem jegyezhető be a
tagjegyzékbe
10.6. Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges.
11. A nyereség felosztása
11.1. A gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, hanem
az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.
12. A társaság taggyűlése
12.1. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve.
12.2. A társaság a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben írásbeli döntéshozatallal is
határozhat. A tagok a határozattervezetek kézhezvételétől számított 10 (tíz) napon belül
megküldik szavazatukat az ügyvezető részére.. Az írásbeli szavazás eredményét az ügyvezető
megállapítja és közli a tagokkal. Ha bármely tag az írásbeli döntéshozatal helyett a taggyűlés
megtartását kívánja, a taggyűlést az ügyvezetőnek össze kell hívnia.
12.3. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbi kérdések:





pótbefizetés elrendeléséről, és annak visszatérítéséről szóló döntéshozatal;
a társaság számviteli rendjének megváltoztatása;
a számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyása;
a pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész másokat megelőző megszerzésére
irányuló jog gyakorlása a társaság által, továbbá a társaság helyett ezen jogot gyakorolni jogosult
harmadik személy kijelölése;
 az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
 üzletrész felosztásához való hozzájárulás, illetve az üzletrész bevonásának elrendelése;

[BdB5] megjegyzést írt: Ez nem less!
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 döntés az üzletrészekhez fűződő jogokban bekövetkező bármilyen változtatásról;
 döntés a saját üzletrész megszerzéséről és elidegenítéséről;
 döntés a tag társasági szerződésben foglalt kötelezettségeinek növeléséről, új kötelezettségek
megállapításáról, vagy az érintett tag különleges jogosítványainak korlátozásáról;
 az ügyvezetők, a felügyelőbizottság tagjainak, a társaság könyvvizsgálójának, valamint
cégvezetőjének megválasztása és visszahívása azzal, hogy az ügyvezető megválasztásához vagy
visszahívásához valamennyi tag egyhangú hozzájárulása szükséges, azaz a leadott szavazatok
100%-ával (száz százalék) hozott döntés szükséges.
 az ügyvezetők, a felügyelőbizottság tagjainak és a társaság könyvvizsgálója díjazásának
megállapítása,
 az ügyvezetők feletti munkáltatói jogkör gyakorlása;
 olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével,
a felügyelőbizottság tagjaival és a könyvvizsgálóval vagy a fentiek bármelyikének szülőjével,
gyermekével vagy feleségével köt;
 a tagok, a felügyelőbizottság tagjai, és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
 az ügyvezetőkkel szembeni követelések érvényesítése azzal, hogy ahhoz a valamennyi tag
egyhangú hozzájárulása szükséges, azaz a leadott szavazatok 100%-ával (száz százalék) hozott
döntés szükséges.
 a társaság utolsó éves beszámolójának, a társaság ügyvezetésével kapcsolatos bármely üzleti
eseménynek vagy kötelezettségvállalásnak a társaság állandó könyvvizsgálójától eltérő más
könnyvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
 döntés a felügyelőbizottság szervezetének és ügyrendjének valamint ezek módosításainak
jóváhagyásáról;
 elismert vállalatcsoport létrehozásáról vagy megszüntetéséről, valamint az uralmi szerződés
tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
 döntés a társaság jogutód nélküli megszüntetéséről;
 döntés a társaság átalakulásáról, egyesüléséről vagy szétválásáról;
 a társasági szerződés módosítása azzal, hogy ahhoz valamennyi tag egyhangú hozzájárulása
szükséges, azaz a leadott szavazatok 100%-ával (száz százalék) hozott döntés szükséges;
 a társaság törzstőkéje felemelésének és leszállításának elhatározása;
 törzstőke-emelés során vagyoni hozzájárulás szolgáltatására jogosult kívülálló személy
kijelölése;
 törzstőke-emelés vagy leszállítás során, vagy a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
 a társaság üzleti tevékenységének jelentős megváltoztatása és a társaság nevének
megváltoztatása.
12.4. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma:
Név (Cégnév): ................................................................................................................................
szavazatszám: ................................................................. arány: ........................................%
Név (Cégnév): ................................................................................................................................
szavazatszám: ................................................................. arány: ........................................%
Név (Cégnév): ................................................................................................................................
szavazatszám: ................................................................. arány: ........................................%
Név (Cégnév): ................................................................................................................................
szavazatszám: ................................................................. arány: ........................................%
Név (Cégnév): ................................................................................................................................
szavazatszám: ................................................................. arány: ........................................%
12.5. A taggyűlés akkor határozatképes, ha a szavazatok 100%-át képviselő üzletrész(ek)et tulajdonló
tag(ok) jelen vannak. Amennyiben a taggyűlés nem volt határozatképes, a megismételt taggyűlést
a határozatképtelen taggyűlés napjától számított ötödik (5.) munkanapra, ugyanazon helyre és
időpontra kell összehívni. A megismételt taggyűlés a megjelent tagok, vagy a megjelentek által
képviselt szavazatok számától függetlenül határozatképes. A taggyűlés a vonatkozó jogszabályok

[BdB6] megjegyzést írt: 20-20 szavazat, 2%-os arány
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szerint felfüggeszthető, és egy későbbi időpontban folytatható feltéve, ha az összes tag jelen van
a felfüggesztett taggyűlésen, és az összes tag támogatólag megszavazta a taggyűlés
felfüggesztését. A felfüggesztett taggyűlést követő folytatólagos taggyűlés helyszínét és
időpontját a taggyűlés felfüggesztését elrendelő taggyűlési határozatban kell meghatározni.
12.6. A taggyűlést naptári évenként legalább egyszer, március 31. előtt össze kell hívni (vagy az írásbeli
határozatokat az 12.2 szakasznak megfelelően el kell fogadni). A taggyűlést legalább tíz (10)
nappal korábban az ügyvezető hívja össze. A meghívónak tartalmaznia kell a taggyűlés napját,
idejét és helyét, valamint a taggyűlés részletes napirendjét. A meghívót hivatalosan, ajánlott postai
küldemény útján és egyidejűleg e-mailben is meg kell küldeni valamennyi ügyvezetőnek, tagnak,
felügyelőbizottsági tagnak (amennyiben a társaságnak van felügyelőbizottsága) és a
könyvvizsgálónak (amikor ez utóbbi az alkalmazandó jogszabályok szerint szükséges). A
taggyűlést a társaság székhelyére, vagy a taggyűlést összehívó ügyvezető által kijelölt,
Magyarországon található más helyre kell összehívni.
12.7. A taggyűlés elektronikus eszközök alkalmazásával (telefonkonferencia, vagy videokonferencia
útján) is megtartható, feltéve, hogy a taggyűlésen részt vevő valamennyi tag korlátozás nélkül
képes egymással kommunikálni. Minden taggyűlést úgy kell összehívni, hogy az elektronikus
eszközök (telefonkonferencia, vagy videokonferencia) útján történő részvétel lehetősége és a
taggyűlés kizárólag elektronikus eszközök (telefonkonferencia, vagy videokonferencia) útján
történő megtartásának lehetősége is biztosított legyen. A meghívónak (a 12.6. szakaszban
foglaltak mellett) tartalmaznia kell a telefonkonferenciához vagy videokonferenciához való
csatlakozáshoz szükséges kódot (amely kód a résztvevő azonosítására szolgál) és azt a
telefonszámot is, amely a telefonkonferencia vagy videokonferencia eléréséhez szükséges. Az
elektronikus eszközök alkalmazásával tartott taggyűlést magyar és angol nyelven kell megtartani.
Amennyiben az elektronikus eszközök alkalmazásával megtartott taggyűlés által hozott
határozatot be kell nyújtani a cégbíróságra, a taggyűlésről írásbeli jegyzőkönyvet kell készíteni.
13. Az ügyvezetés és képviselet
13.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:
Név: ....................................................................................................................................................
Lakcím: ..............................................................................................................................................
Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: .........................................................................................................
A megbízatás lejárta:
.............................................................................................................
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.
14. Cégvezető
14.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére sor kerülhet.
14.2. Az ügyvezetés a cégvezető számára általános képviseleti jogot biztosíthat.
15. Cégjegyzés
15.1. Az önálló cégjegyzésre jogosult:
Név: ...................................................................................................................................................
16. Felügyelőbizottság
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16.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására nem kerül sor.
16.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.
16.3. A felügyelőbizottság tagjai:
Név: ...................................................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................
A megbízatás
a) határozott időre
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: .........................................................................................................
A megbízatás lejárta: ..........................................................................................................................
Név: ...................................................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................
A megbízatás
a) határozott időre
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: .........................................................................................................
A megbízatás lejárta: ..........................................................................................................................
Név: ...................................................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................
A megbízatás
a) határozott időre
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: .........................................................................................................
A megbízatás lejárta: ..........................................................................................................................
17. Könyvvizsgáló
A társaság könyvvizsgálója:
Név: ...................................................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................
Kamarai nyilvántartási száma: ..........................................................................................................
Cégnév: .............................................................................................................................................
Cégjegyzékszám: ...............................................................................................................................
Székhely: ...........................................................................................................................................
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:
............................................................................................................................................................
Kamarai nyilvántartási száma: ..........................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................
Helyettes könyvvizsgáló neve: ..........................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................
A megbízatás kezdő időpontja: .........................................................................................................
A megbízatás lejárta: .........................................................................................................................
18. A társaság megszűnése
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a
tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani.

[BdB7] megjegyzést írt: Létrehozása javasolt
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19. Egyéb rendelkezések
19.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a
társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a
Cégközlönyben tesz eleget.
19.2. Egyszemélyes társaság jön létre, ha egy többszemélyes korlátolt felelősségű társaság valamennyi
üzletrészét ugyanaz a tag szerzi meg. A társaság egyszemélyessé válásától kezdődően az
egyszemélyes társaságra vonatkozó szabályok szerint működik, de társasági szerződés helyett akkor
kell alapító okiratot készíteni, ha az egyszemélyessé válásától számított egy éven belül nem jelent
be újabb tagot.
Kelt: ..........................................................................
Tagok aláírása:
................................................................................................................................................
Név: Kismaros község Önkormányzata
................................................................................................................................................
Név: Kóspallag község Önkormányzata
................................................................................................................................................
Név: Nagymaros város Önkormányzata
................................................................................................................................................
Név: Szokolya község Önkormányzata
................................................................................................................................................
Név: Verőce község Önkormányzata
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