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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testületet 2011. december 23-i rendkívüli ülésén arról tájékoztattuk, hogy 
a 2008-ban átadott GVOP-s forrásból megvalósult kistérségi informatikai hálózat jelenlegi 
üzemeltetője – az Antenna Hungária Zrt. (AH) – a létrejött informatikai beruházás 
működtetésére vonatkozó, korábban megkötött – mind a kistérség, mind a részes települések 
számára előnytelen – haszonbérleti szerződés megszüntetése tekintetében kompromisszumra 
kész. A körvonalazódó megoldás a települési önkormányzatok számára is belátható időn 
belüli megtérülést, azt követően pedig nyereséget eredményezhet. Ennek lényege, hogy az 
AH nem mint haszonbérlő, hanem, mint  bérlő szerepelne a hálózatban, annak hasznosítását a 
kistérséget alkotó nyolc település által közösen alapított, 100 %-os önkormányzati tulajdonú 
kft. végezné. 

Ennek oka, hogy a Békési Kistérségi Társulás nem alanya az ÁFA-nak, így csak 
jövőre tudná érvényesíteni a visszaigénylést, nem tud ÁFA-s számlát kibocsátani, így neki 
nem éri meg működtetni, bérbe adni a hálózatot. A másik lehetőség, hogy az önkormányzatok 
(és nem a Társulás) létrehoznak egy 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságot 
(Kft-t) és a Társulás vagyonkezelői szerződés keretében átadja működtetésre ennek a Kft-nek 
az informatikai hálózatot (így a Társulás esetleges megszűnésekor nem kell a Társulás 
tulajdonában lévő Kft-t is megszüntetni és egy újat alapítani). Az új vagyontörvény 
megengedi, hogy az önkormányzatok 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági 
társaságnak vagyonkezelésbe adhatják a vagyonukat. A hatályos törvények a többcélú 
társulásokra is ugyanazokat a gazdálkodási szabályokat írják elő, mint az önkormányzatokra, 
ennek alapján a Társulás is átadhatja vagyonát kezelésre egy ilyen Kft-nek. A képződő 
haszonból a tagönkormányzatok osztalék formájában részesülhetnek. A Kft-t egyelőre 
500.000,- Ft törzstőkével alapítaná meg a nyolc önkormányzat, és amikor a hálózati vagyon 
feloszthatóvá válik, akkor az önkormányzatok apportként tőkeemelést hajtanának végre a Kft-
ben, és beapportálnák az általuk a Társulástól átvett tulajdoni részeiket. Ezzel kapcsolatban a 
Békési Kistérségi Társulás, mint a megvalósult hálózat tulajdonosa 2012. január 10-i 
tanácsülésén a következő döntést hozta: 

„Békési Kistérségi Társulás 
5/2012. (I. 10.) sz. határozata 

 
A Társulási Tanács egyetért egy 100 %-os önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaság (Kft.) létrehozásával. 



A Társulási Tanács a kistérségi szélessávú informatikai hálózatát – az 
AH Zrt-vel kötött haszonbérleti szerződés megszűnését követően – a 
beruházásban részes önkormányzatok által létrehozandó, 100 %-os 
önkormányzati tulajdonú Kft. kezelésében kívánja hasznosítani. 
A Társulás az önkormányzati gazdasági társasággal vagyonkezelői 
szerződést kíván kötni. Ennek előkészítésével megbízza a 12/2010. 
(III. 9.) sz. határozatával létrehozott és a 38/2010. (X. 19.) sz. 
határozatával kiegészített tárgyalóbizottságát. 
A vagyonkezelői szerződés tervezetét 2012. február 20.-ig a Társulási 
Tanács elé kell terjeszteni jóváhagyás céljából. 
A Társulási Tanács felkéri az érintett tagönkormányzatok 
polgármestereit, hogy a Kft. társasági szerződését legkésőbb 2012. 
január 31-ig terjesszék jóváhagyás céljából a helyi képviselőtestületek 
elé. 
 
Határid ő: szövegben 
Felelős:     Izsó Gábor társulási elnök 

Tárgyalóbizottság tagjai 

A megalakításra kerülő cég 500.000,- Ft törzstőkével kerülne bejegyzésre, melyhez 
szükséges annak jóváhagyása, hogy az ebből Békésre lakosságszám arányosan eső 260.000,- 
Ft-ot az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében biztosítsa. A leendő ügyvezető Szűcs Nóra 
(Békési Kistérségi Iroda), a leendő székhely 5630 Békés, Petőfi S. u. 2., a kft. üzletrészei a 
törzsbetétek arányában alakulnak, a Békésre eső tulajdoni és szavazati arány 52 %. Kérem a 
Tisztelt Képviselő-testülettől melléklet társasági szerződés tervezet, és 260.000,- Ft-os 
törzsbetét 2012. évi önkormányzati költségvetésében történő biztosításának elfogadását. 

A jelenleg fennálló haszonbérleti szerződéstől való elállás,  azaz az AH „kivásárlása” 
kapcsán a képviselő-testület december 23-án a következő határozatot fogadta el: 

„Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
424/2011. (XII. 23.) határozata:  

 
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy a Békési Kistérségi Társulás az általa 
pályázati úton létrehozott szélessávú informatikai hálózat 
üzemeltetésével kapcsolatosan az Antenna Hungária Zrt-
vel bérleti szerződést kössön. A Képviselő-testület az 
Antenna Hungária Zrt-vel korábban megkötött 
haszonbérleti szerződéstől való elállásának feltételeként 
szükséges összeg lakosságszám alapján Békés településre 
eső arányos részét a 2012 évi költségvetésében – mint a 
Békési Kistérségi Társulás költségvetésébe történő többlet 
tagdíj befizetést, maximum bruttó 25 millió Ft összegig – 
biztosítja. 
 
2. Felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert, hogy a 
szerződés megkötéséhez szükséges intézkedéseket – benne 
anyagi kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatok 
megtétele –, figyelemmel az 1. pontban foglalt 
összeghatárra, megtegye. 
 



Határidő: Intézkedésre azonnal 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester” 

 
Az azóta végzett egyeztetések és számítások alapján az alábbi táblázatban foglaltak 

szerint alakul az elállás kapcsán felmerülő költségek települések közötti megoszlása, melyből 
látszik, hogy Békésre 24 158 000,- Ft esik. 

Önkormányzat Lakosság-
szám 
 2011 

Lakosság- 
arány 

Haszon-
bérleti díj 
(önerő) 
visszafi-

zetés  
(0% áfa, Ft) 

AH Zrt. 
fejlesztés 
kivásárlás 
(nettó, Ft) 

Kivásárlás 
ÁFA-ja  

(27 %, Ft) 

Összesen 
nettó  
(Ft) 

Mindösszesen 
fizetendő 
összegek 

településenként  
(Ft) 

Békés 20 870 52,84% 5 502 701 14 689 369 3 966 130 20 192 070 24 158 200 

Bélmegyer 1 081 2,74% 285 023 760 863 205 433 1 045 886 1 251 319 

Csárdaszállás 505 1,28% 133 151 355 445 95 970 488 596 584 566 

Kamut 1 113 2,82% 293 460 783 386 211 514 1 076 846 1 288 360 

Köröstarcsa 2 752 6,97% 725 608 1 936 998 522 989 2 662 606 3 185 595 

Mezőberény 10 911 27,62% 2 876 855 7 679 717 2 073 524 10 556 572 12 630 096 

Murony 1 359 3,44% 358 322 956 533 258 264 1 314 855 1 573 118 

Tarhos 906 2,29% 238 881 637 689 172 176 876 570 1 048 746 

 Összesen: 39 497 100,00% 10 414 000 27 800 000 7 506 000 38 214 000 45 720 000 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjenek. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Képviselő-testülete 

1. elfogadja a határozat mellékletét képező Társasági szerződést és felhatalmazza 
polgármesterét annak aláírására, 

2. hozzájárul ahhoz, hogy a kizárólagos tulajdonát képező Békés, Petőfi S. u. 2. 
szám alatti ingatlan az 1. pont alapján létrejövő Kft. székhelyeként bejegyzésre 
kerüljön, 

3. a kft. megalakításához szükséges 500.000,- Ft törzstőkéből Békés városra eső 
260.000,- Ft összegű törzsbetét összegét 2012. évi költségvetésében biztosítja. 

Határid ő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

  Tárnok Lászlóné jegyző 

Békés, 2012. január 20. 
Izsó Gábor 

polgármester 

Jogi ellenjegyző 

Pénzügyi ellenjegyző 
 



A KORLÁTOLT FELEL ŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA 

Társasági szerződés 

Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 
rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező 
szerződésminta1 alkalmazásával a következők szerint állapítjuk meg az alábbi korlátolt 
felelősségű társaság2 
a) társasági szerződését, 
b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését: 

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 

1.1. A társaság cégneve: Körös-8 Korlátolt Felelősségű Társaság, vagy 
                                        Békés-8 Korlátolt Felelősségű Társaság, vagy 

Térséginfo Korlátolt Felelősségű Társaság, vagy 
Körösinfo Korlátolt Felel ősségű Társaság, vagy 
Békésinfo Korlátolt Felelősségű Társaság, vagy 
Szélesnet Korlátolt Felelősségű Társaság 

 
A társaság rövidített cégneve:3 Körös-8 Kft., vagy 
                                                  Békés-8 Kft., vagy 
                                                  Térséginfo Kft., vagy 
                                                  Körösinfo Kft., vagy 
                                                  Békésinfo Kft., vagy 
                                                  Szélesnet Kft. 

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:4 ................................................................................... 
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:4 .................................................................... 

1.3. A társaság székhelye: 5630 Békés, Petőfi u. 2. 
A társaság székhelye5 
a) egyben a központi ügyintézés helye is. 
b)6 nem azonos a központi ügyintézés helyével: ................................................................ 

1.4. A társaság telephelye(i):7 .................................................................................................... 

1.5. A társaság fióktelepe(i):8 .................................................................................................... 

                                                 
1 A társasági szerződés szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a minta azt 
kifejezetten megengedi. A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a szerződésminta részét 
képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott társaság esetében nem volt szükség. 
2 Aláhúzással jelölendő. 
3 Szükség esetén kitöltendő. 
4 Szükség esetén kitöltendő. 
5 Aláhúzással jelölendő. 
6 Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének 
megjelölése kötelező. 
7 Szükség esetén kitöltendő, bővíthető. 
8 Szükség esetén kitöltendő, bővíthető. 



1.6.9 A cég e-mail elérhetősége: szucs.nora@bekesvaros.hu 

2. A társaság tagjai 

2.1. Név:10 ................................................................................................................................... 
Anyja neve: ........................................................................................................................... 
Lakcím: ................................................................................................................................. 

Cégnév (név):11 Békés Város Önkormányzata 
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):12 725064 
Székhely: 5630 Békés, Petőfi u. 2. 
Képviseletre jogosult neve: Izsó Gábor Lajos 
Anyja neve: Krasznai Anna 
Lakcím: 5630 Békés, Babilon sor 21. 

2.2.13 Név:14 ............................................................................................................................... 
Anyja neve: .......................................................................................................................... 
Lakcím: ................................................................................................................................. 

Cégnév (név):15 Bélmegyer Község Önkormányzata 
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):16 343150 
Székhely: 5643 Bélmegyer, Petőfi u. 2. 
Képviseletre jogosult neve: Dán Márton 
Anyja neve: Lung Anna 
Lakcím: 5643 Bélmegyer, Petőfi u. 4/1. 

 

2.3.17 Név:18 ............................................................................................................................... 
Anyja neve: .......................................................................................................................... 
Lakcím: ................................................................................................................................. 

Cégnév (név):19 Csárdaszállás Község Önkormányzata 
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):20 725570 
Székhely: 5621 Csárdaszállás, Petőfi u. 17.. 
Képviseletre jogosult neve: Petneházi Bálintné 
Anyja neve: Csikós Julianna 
Lakcím: 5621 Csárdaszállás, Kossuth u. 34. 

 

                                                 
9 Kitöltése kötelező! 
10 Természetes személy tag esetén kell kitölteni. 
11 Szervezet esetén kell kitölteni. 
12 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén). 
13 További tag esetén bővíthető. 
14 Természetes személy tag esetén kell kitölteni. 
15 Szervezet esetén kell kitölteni. 
16 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén). 
16/a A statisztikai nómenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni. 
17 További tag esetén bővíthető. 
18 Természetes személy tag esetén kell kitölteni. 
19 Szervezet esetén kell kitölteni. 
20 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén). 
16/a A statisztikai nómenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni. 



2.4.21 Név:22 ............................................................................................................................... 
Anyja neve: .......................................................................................................................... 
Lakcím: ................................................................................................................................. 

Cégnév (név):23 Kamut Község Önkormányzata 
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):24 725086 
Székhely: 5673 Kamut, Petőfi u. 106. 
Képviseletre jogosult neve: Balog Imréné 
Anyja neve: Csatári Róza 
Lakcím: 5673 Kamut, Petőfi u. 99. 
 

2.5.25 Név:26 ............................................................................................................................... 
Anyja neve: .......................................................................................................................... 
Lakcím: ................................................................................................................................. 

Cégnév (név):27 Köröstarcsa Község Önkormányzata 
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):28 725383 
Székhely: 5622 Köröstarcsa, Kossuth tér 7.. 
Képviseletre jogosult neve: Smiri László 
Anyja neve: Fülöp Cecilia 
Lakcím: 5622 Köröstarcsa, Dübögő u. 9/a. 

 

2.6.29 Név:30 ............................................................................................................................... 
Anyja neve: .......................................................................................................................... 
Lakcím: ................................................................................................................................. 

Cégnév (név):31 Mezőberény Város Önkormányzata 
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):32 725394 
Székhely: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.. 
Képviseletre jogosult neve: Siklósi István 
Anyja neve: Plavecz Zsuzsanna 
Lakcím: 5650 Mezőberény, Sziget u. 6. 

 

2.7.33 Név:34 ............................................................................................................................... 

                                                 
21 További tag esetén bővíthető. 
22 Természetes személy tag esetén kell kitölteni. 
23 Szervezet esetén kell kitölteni. 
24 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén). 
16/a A statisztikai nómenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni. 
25 További tag esetén bővíthető. 
26 Természetes személy tag esetén kell kitölteni. 
27 Szervezet esetén kell kitölteni. 
28 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén). 
16/a A statisztikai nómenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni. 
29 További tag esetén bővíthető. 
30 Természetes személy tag esetén kell kitölteni. 
31 Szervezet esetén kell kitölteni. 
32 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén). 
16/a A statisztikai nómenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni. 
33 További tag esetén bővíthető. 
34 Természetes személy tag esetén kell kitölteni. 



Anyja neve: .......................................................................................................................... 
Lakcím: ................................................................................................................................. 

Cégnév (név):35 Murony Község Önkormányzata 
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):36725075 
Székhely: 5672 Murony, Földvári u. 1. 
Képviseletre jogosult neve: Fekete Ferenc 
Anyja neve: Nagy Teréz 
Lakcím: 5672 Murony, Földvári u. 7. 

 

2.2.37 Név:38 ............................................................................................................................... 
Anyja neve: .......................................................................................................................... 
Lakcím: ................................................................................................................................. 

Cégnév (név):39 Tarhos Község Önkormányzata 
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):40 343172 
Székhely: 5641 Tarhos, Petőfi u. 29. 
Képviseletre jogosult neve: Hornok Sándor 
Anyja neve: Kolarovszki Emma 
Lakcím: 5641 Tarhos, Arany János u. 24. 

3. A társaság tevékenységi köre(i)16/a 

3.1. Főtevékenység: Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):41 ............................................................................................ 

3.3. A társaság ügyvezetése42 
a) 43jogosult 
b) nem jogosult 
a tevékenységi kör(ök) módosítására. 

4. A társaság működésének időtartama 

A társaság időtartama:44 a) határozatlan 
b) határozott, ...........................................................................-ig. 

5. A társaság törzstőkéje 

                                                 
35 Szervezet esetén kell kitölteni. 
36 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén). 
16/a A statisztikai nómenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni. 
37 További tag esetén bővíthető. 
38 Természetes személy tag esetén kell kitölteni. 
39 Szervezet esetén kell kitölteni. 
40 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén). 
16/a A statisztikai nómenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni. 
41 Szükség esetén kitöltendő, bővíthető. 
42 Aláhúzással jelölendő. 
43 Gt. 18. § (2)–(3) bekezdés. 
44 Aláhúzással jelölendő. 



5.1. A társaság törzstőkéje 500.000 Ft, azaz 
Ötszázezer forint, amely 
a) 500.000 Ft azaz Ötszázezer forint 
készpénzből áll, amely a törzstőke 100 százaléka 
Ebből az alapításkor a társaság számlavezető bankjába/pénztárába45 befizetett összeg 
500.000 Ft, a pénzbeli hozzájárulás 100 százaléka46 
47b) .......................................................................................................................... Ft, azaz 
.............................................................................. forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll, 
amely a törzstőke............................................ százaléka48 
Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték az összes nem pénzbeli hozzájárulás 
................ százaléka. 

5.2.49 A tagok a nem pénzbeli hozzájárulás értékének megállapításánál könyvvizsgálót50 
a) nem vettek igénybe. 
b) igénybe vettek. 

6. Az egyes tagok törzsbetétje 

6.1. Név (Cégnév): Békés Város Önkormányzata 
Törzsbetét összege: 260.000 Ft. 
Törzsbetét összetétele: 
a) Készpénz: 260.000 Ft. 
51b) Nem pénzbeli hozzájárulás:  
megnevezése: ................................................................. értéke: ..................................... Ft 

6.2.52 Név (Cégnév): Bélmegyer Község Önkormányzata 
Törzsbetét összege: 10.000 Ft 
Törzsbetét összetétele: 
a) Készpénz 10.000 Ft. 
53b) Nem pénzbeli hozzájárulás: 
megnevezése: ................................................................. értéke: ..................................... Ft 

 

6.3. Név (Cégnév): Csárdaszállás Község Önkormányzata 
Törzsbetét összege: 10.000 Ft. 
Törzsbetét összetétele: 
a) Készpénz 10.000 Ft. 
54b) Nem pénzbeli hozzájárulás:  
megnevezése: ................................................................. értéke: ..................................... Ft 

                                                 
45 Aláhúzással jelölendő. A cég pénztárába történő befizetés esetén a cég a bejegyzését követő 8 napon köteles 
pénzforgalmi számlát nyitni és a rendelkezésre bocsátott pénzbeli hozzájárulás összegét a számlára befizetni. 
46 Gt. 115. § (1) bekezdés. 
47 Szükség szerint kitöltendő. 
48 Gt. 116. § (2) bekezdés. 
49 Nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása esetén kell kitölteni. 
50 Aláhúzással jelölendő. 
51 Az 5.1. b) pont kitöltése esetén szükség szerint kitöltendő, és több nem pénzbeli hozzájárulás esetén bővíthető.  
52 További tag esetén bővíthető. 
53 Az 5.1. b) pont kitöltése esetén szükség szerint kitöltendő, és több nem pénzbeli hozzájárulás esetén bővíthető. 
54 Az 5.1. b) pont kitöltése esetén szükség szerint kitöltendő, és több nem pénzbeli hozzájárulás esetén bővíthető.  



6.4.55 Név (Cégnév): Kamut Község Önkormányzata 
Törzsbetét összege: 10.000 Ft 
Törzsbetét összetétele: 
a) Készpénz 10.000 Ft. 
56b) Nem pénzbeli hozzájárulás: 
megnevezése: ................................................................. értéke: ..................................... Ft 

 

6.5. Név (Cégnév): Köröstarcsa Község Önkormányzata 
Törzsbetét összege: 40.000 Ft. 
Törzsbetét összetétele: 
a) Készpénz 40.000 Ft. 
57b) Nem pénzbeli hozzájárulás:  
megnevezése: ................................................................. értéke: ..................................... Ft 

6.6.58 Név (Cégnév): Mezőberény Város Önkormányzata 
Törzsbetét összege: 140.000 Ft 
Törzsbetét összetétele: 
a) Készpénz 140.000 Ft. 
59b) Nem pénzbeli hozzájárulás: 
megnevezése: ................................................................. értéke: ..................................... Ft 

6.7. Név (Cégnév): Murony Község Önkormányzata 
Törzsbetét összege: 20.000 Ft. 
Törzsbetét összetétele: 
a) Készpénz 20.000 Ft. 
60b) Nem pénzbeli hozzájárulás:  
megnevezése: ................................................................. értéke: ..................................... Ft 

6.8.61 Név (Cégnév): Tarhos Község Önkormányzata 
Törzsbetét összege: 10.000 Ft 
Törzsbetét összetétele: 
a) Készpénz 10.000 Ft. 
62b) Nem pénzbeli hozzájárulás: 
megnevezése: ................................................................. értéke: ..................................... Ft 

 

7. A törzsbetétek teljesítési határideje63 

7.1. Amennyiben a tagok a törzsbetét készpénz részét teljes egészében alapításkor nem 
fizették be, kötelesek a törzsbetétjüket képező készpénz összeget .................................-ig, 

                                                 
55 További tag esetén bővíthető. 
56 Az 5.1. b) pont kitöltése esetén szükség szerint kitöltendő, és több nem pénzbeli hozzájárulás esetén bővíthető. 
57 Az 5.1. b) pont kitöltése esetén szükség szerint kitöltendő, és több nem pénzbeli hozzájárulás esetén bővíthető.  
58 További tag esetén bővíthető. 
59 Az 5.1. b) pont kitöltése esetén szükség szerint kitöltendő, és több nem pénzbeli hozzájárulás esetén bővíthető. 
60 Az 5.1. b) pont kitöltése esetén szükség szerint kitöltendő, és több nem pénzbeli hozzájárulás esetén bővíthető.  
61 További tag esetén bővíthető. 
62 Az 5.1. b) pont kitöltése esetén szükség szerint kitöltendő, és több nem pénzbeli hozzájárulás esetén bővíthető. 
63 Szükség szerint kitöltendő. 



legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított egy éven belül befizetni a társaság 
számlavezető bankjába/pénztárába.64 

7.2. Amennyiben a tagok a nem pénzbeli hozzájárulást teljes egészében alapításkor nem 
bocsátották rendelkezésre, kötelesek a törzsbetétjüket képező nem pénzbeli 
hozzájárulást.................................................-ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől 
számított három éven belül a társaság rendelkezésére bocsátani. 

7.3. A törzsbetétek teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak 
bejelenteni. 

8. Pótbefizetés 

8.1. A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára65 
a) pótbefizetést előírhat. 
b) pótbefizetést nem írhat elő.  

8.2.66 A pótbefizetés legmagasabb összege: ......................................................................... Ft. 

8.3.67 A pótbefizetés teljesítésének módja:68 
a) pénzbeli hozzájárulás. 
b) nem pénzbeli hozzájárulás. 

8.4.69 A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbetéteik arányában terheli. 

8.5.70 A pótbefizetés legfeljebb71 
a) üzleti évenként egy alkalommal, a számviteli törvény szerinti éves beszámolót 
jóváhagyó taggyűlésen  
b) üzleti évenként72 ............................... alkalommal írható elő (pótbefizetés gyakorisága). 

8.6.73 Pótbefizetés74 
a) azonnali teljesítési kötelezettség 
b) legfeljebb....................75 hónapon belüli teljesítési kötelezettség mellett írható elő 
(pótbefizetés ütemezése). 

8.7.76 A pótbefizetés visszafizetése77 
a) a teljesítés módja szerint 
b) készpénzben  

                                                 
64 Aláhúzással jelölendő. 
65 Aláhúzással jelölendő. 
66 A 8.1. a) pont választása esetén kell kitölteni. 
67 A 8.1. a) pont választása esetén kell kitölteni. 
68 Aláhúzással jelölendő.  
69 A 8.1. a) pont választása esetén kell alkalmazni. 
70 A 8.1. a) pont választása esetén kell kitölteni. 
71 Aláhúzással jelölendő. 
72 Számmal jelölendő. 
73 A 8.1. a) pont választása esetén kell kitölteni. 
74 Aláhúzással jelölendő. 
75 Számmal jelölendő. 
76 A 8.1. a) pont választása esetén kell kitölteni.  
77 Aláhúzással jelölendő. 



történik. 

9. Üzletrész 

9.1. A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető 
hányadot az üzletrész testesíti meg. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Egy 
üzletrésznek több tulajdonosa 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 
felelnek. 

9.2. Az üzletrész78 
a) a tagok törzsbetétjéhez igazodik. 
b) a tagok törzsbetétjétől eltér. 
Ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása: 

1. üzletrész ............................................... % 
Név (Cégnév): ...................................................................................................................... 
Lakóhely: ............................................................................................................................. 
792. üzletrész ............................................ % 
Név (Cégnév): ...................................................................................................................... 
Lakóhely: .............................................................................................................................. 
803. üzletrész ............................................ % 
Név (Cégnév): ...................................................................................................................... 
Lakóhely: ............................................................................................................................... 
81Név (Cégnév): ................................................................................................................... 
Lakóhely: ............................................................................................................................... 
Közös képviselő: .................................................................................................................. 
Lakóhely: ............................................................................................................................... 

10. Az üzletrészek átruházása, felosztása 

10.1. Az üzletrész a társaság tagjaira – a társaság saját üzletrészét (Gt. 135. §) kivéve – 
szabadon átruházható. 

10.2. Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét 
teljes mértékben befizette, kivéve a Gt. 138. §-ban foglalt esetet. A tagot, a társaságot 
vagy a taggyűlés által kijelölt személyt az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt 
üzletrészre82 
a) elővásárlási jog illeti meg a fenti sorrendben. 
b) elővásárlási jog nem illeti meg. 

10.3. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához83 

                                                 
78 Aláhúzással jelölendő. 
79 További üzletrész esetén bővíthető. 
80 Közös üzletrész esetén kitöltendő, bővíthető. 
81 Több tulajdonos esetén bővíthető. 
82 Aláhúzással jelölendő. 
83 Aláhúzással jelölendő. 



a) a taggyűlés (a társaság) beleegyezése szükséges. 
b) a taggyűlés (a társaság) beleegyezése nem szükséges.84 
Az a) pont szerinti esetben a beleegyezés akkor tagadható meg, ha az üzletrész 
átruházása a társaság jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti. 

10.4. Adásvételi szerződésen kívüli jogcímen85 
a) az üzletrész átruházható. 
b) az üzletrész nem ruházható át.86 

10.5. A társaság a saját üzletrészét87 
a) a vásárlástól számított egy éven belül köteles elidegeníteni. 
b) a vásárlástól számított................................................................. éven/hónapon belül 
köteles elidegeníteni. 
c) nem köteles elidegeníteni.88 

10.6. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása, öröklés, valamint a házastársi 
közös vagyon megosztása esetén osztható fel.89 

11. A nyereség felosztása 

11.1. A tagot a társaságnak a Gt. 131. § (1) bekezdése szerint felosztható és a taggyűlés által 
felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott 
eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott 
eredményéből arányos hányad (osztalék) illeti meg. 

11.2. Az eredmény a tagok között90 
a) a törzsbetétek arányában oszlik meg. 
b) az alábbi arányban oszlik meg: 
Név (Cégnév): ...................................................................................................................... 
Arány: ........................................... % 
91Név (Cégnév): ................................................................................................................... 
Arány: ........................................... % 

12. A társaság taggyűlése 

12.1. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak 
mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 

12.2.92 A társaság a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben93 
a) taggyűlés tartásával 

                                                 
84 Gt. 126. § (1) bekezdés. 
85 Aláhúzással jelölendő. 
86 Gt. 126. § (2) bekezdés. 
87 Szükség szerint kitöltendő, aláhúzással jelölendő. 
88 Gt. 135. §.  
89 Gt. 130. § (1) bekezdés.  
90 Aláhúzással jelölendő. 
91 További tag esetén bővíthető. 
92 Gt. 141. §, 148. §  
93 Aláhúzással jelölendő. 



b) írásbeli döntéshozatallal is  
határozhat. 

12.3. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma: 
Név (Cégnév): Békés Város Önkormányzata 
szavazatszám: 26 arány: 52 % 
94Név (Cégnév): Bélmegyer Község Önkormányzata 
szavazatszám: 1 arány: 2 % 
Név (Cégnév): Csárdaszállás Község Önkormányzata 
szavazatszám: 1 arány: 2 % 
95Név (Cégnév): Kamut Község Önkormányzata 
szavazatszám: 1 arány: 2 % 
Név (Cégnév): Köröstarcsa Község Önkormányzata 
szavazatszám: 4 arány: 8 % 
96Név (Cégnév): Mezőberény Város Önkormányzata 
szavazatszám: 14 arány: 28 % 
Név (Cégnév): Murony Község Önkormányzata 
szavazatszám: 2 arány: 4 % 
97Név (Cégnév): Tarhos Község Önkormányzata 
szavazatszám: 1 arány: 2 % 

12.4. 98A tagok a határozatképességre vonatkozó szabályok alkalmazását az egyszerű 
többséget igénylő kérdésekben99 
a) nem zárják ki. 
b) kizárják. 

12.5. A taggyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati 
joggal rendelkező jelenlévők egyszerű többségével hozza meg. 

12.6. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze.  

13. Az ügyvezető 

13.1. A társaság ügyvezetője: 
100Név: Szűcs Nóra 
Anyja neve: Vas Eszter Zsuzsanna 
Lakcím: 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 3/C. IV. 18. 
Az ügyvezetői megbízatás101 
a) határozott időre,102 
b) határozatlan időre  
szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: ........................................................................................... 

                                                 
94 Több tag esetén bővíthető. 
95 Több tag esetén bővíthető. 
96 Több tag esetén bővíthető. 
97 Több tag esetén bővíthető. 
98 Gt. 142. § (5) bek. 
99 Aláhúzással jelölendő. 
100 Szükség szerint bővíthető. 
101 Aláhúzással jelölendő. 
102 Legfeljebb 5 évre (Gt. 24. §). 



A megbízatás lejárta:103 
........................................................................................................ 

13.2.104 Az ügyvezető(k) fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles(ek). 

14. Cégvezető 

14.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére105 
a) sor kerülhet. 
b) nem kerülhet sor. 

14.2.106 Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):  
107Név: ................................................................................................................................. 
Anyja neve: ......................................................................................................................... 
Lakcím: ............................................................................................................................... 
Kinevezés kezdő időpontja: ................................................................................................ 

15. Cégjegyzés 

15.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:  
Név: Szűcs Nóra 
108Név: ................................................................................................................................. 

15.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:109 
a) Név: ................................................................................................................................ 
és 
110Név: ................................................................................................................................. 
együttesen jogosultak cégjegyzésre. 
b)111 Név: ............................................................................................................................. 
és 
112Név: ................................................................................................................................. 
együttesen jogosultak cégjegyzésre. 

16. Felügyelőbizottság 

16.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására113 
a) sor kerül. 
b) nem kerül sor. 

                                                 
103 Az a) pont választása esetén kitöltendő. 
104 Gt. 131. § (3) bek. 
105 Aláhúzással jelölendő. 
106 Kizárólag a 14.1. a) pont aláhúzása esetén tölthető ki.  
107 Szükség szerint bővíthető.  
108 Szükség szerint bővíthető. 
109 Szükség esetén kitöltendő. 
110 Szükség szerint bővíthető. 
111 Szükség szerint bővíthető. 
112 Szükség szerint bővíthető.  
113 Aláhúzással jelölendő. 



11416.2. A felügyelőbizottság elnöke:115 
Név: ................................................................................................................................... 
Anyja neve: 
......................................................................................................................... 
Lakcím: .............................................................................................................................. 
A megbízatás116 
a) határozott időre,117 
b) határozatlan időre118 

szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: ......................................................................................... 
A megbízatás lejárta:119 ...................................................................................................... 

12016.3. A felügyelőbizottság tagjai: 
Név: ................................................................................................................................... 
Anyja neve: 
......................................................................................................................... 
Lakcím: .............................................................................................................................. 
A megbízatás121 
a) határozott időre,122 
b) határozatlan időre123 

szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: .......................................................................................... 
A megbízatás lejárta:124 ...................................................................................................... 
125Név: ................................................................................................................................ 
Anyja neve: 
......................................................................................................................... 
Lakcím: .............................................................................................................................. 
A megbízatás126 
a) határozott időre,127 
b) határozatlan időre128  
szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: ......................................................................................... 
A megbízatás lejárta:129 ...................................................................................................... 

                                                 
114 A 16.1. a) pont választása esetén. 
115 A 16.1. a) pont választása esetén szükség szerint kitöltendő [Gt. 34. § (2) bekezdés]. 
116 Aláhúzással jelölendő. 
117 Legfeljebb 5 évre (Gt. 24. §). 
118 Abban az esetben jelölhető, amennyiben a vezető tisztségviselő(k) is határozatlan időre kerültek 
megválasztásra [Gt. 36. § (1) bekezdés].  
119 Az a) pont választása esetén kitöltendő. 
120 A 16.1. a) pont választása esetén. 
121 Aláhúzással jelölendő. 
122 Legfeljebb 5 évre (Gt. 24. §). 
123 Abban az esetben jelölhető, amennyiben a vezető tisztségviselő(k) is határozatlan időre kerültek 
megválasztásra [Gt. 36. § (1) bekezdés]. 
124 Az a) pont választása esetén kitöltendő. 
125 További felügyelőbizottsági tag esetén bővíthető. 
126 Aláhúzással jelölendő.  
127 Legfeljebb 5 évre (Gt. 24. §). 
128 Abban az esetben jelölhető, amennyiben a vezető tisztségviselő(k) is határozatlan időre kerültek 
megválasztásra [Gt. 36. § (1) bekezdés]. 
129 Az a) pont választása esetén kitöltendő. 



17. Könyvvizsgáló130 

A társaság könyvvizsgálója: 
Név:131 ................................................................................................................................ 
Anyja neve: ........................................................................................................................ 
Lakcím: ............................................................................................................................... 
Kamarai nyilvántartási száma: ........................................................................................... 
Cégnév:132 
............................................................................................................................ 
Cégjegyzékszám: ................................................................................................................ 
Székhely: ............................................................................................................................ 
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: 
............... 
Kamarai nyilvántartási száma: ........................................................................................... 
Anyja neve: ........................................................................................................................ 
Lakcím: .............................................................................................................................. 
Helyettes könyvvizsgáló neve: ........................................................................................... 
Anyja 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. 

19. Egyéb rendelkezések 

19.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen 
közzé, a társaság e kötelezettségének133 
a) a Cégközlönyben 
b) a társaság honlapján134 

tesz eleget. 

19.2. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról 
szóló törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi 
viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

Kelt: .......................................................................... 

                                                 
130 A Gt. 40–44. §-a esetén. 
131 Természetes személy esetén kell kitölteni. 
132 Szervezet esetén kell kitölteni.  
133 Aláhúzással jelölendő. 
134 Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségének honlapján tesz eleget, a cégjegyzéknek 
tartalmaznia kell a társaság honlapjának címét.  



Tagok aláírása: 

................................................................................................................................................ 
Név: Békés Város Önkormányzata 

................................................................................................................................................ 
135Név: Bélmegyer Község Önkormányzata 

................................................................................................................................................ 
Név: Csárdaszállás Község Önkormányzata 

................................................................................................................................................ 
136Név: Kamut Község Önkormányzata 

................................................................................................................................................ 
Név: Köröstarcsa Község Önkormányzata 

................................................................................................................................................ 
137Név: Mezőberény Város Önkormányzata 

................................................................................................................................................ 
Név: Murony Község Önkormányzata 

................................................................................................................................................ 
138Név: Tarhos Község Önkormányzata 
 

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:139 

 
 
 
 

                                                 
135 Több tag esetében bővíthető. 
136 Több tag esetében bővíthető. 
137 Több tag esetében bővíthető. 
138 Több tag esetében bővíthető. 
139 Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyző által történő közokiratba foglalás. 


