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Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének  

2014. május  29-i ülésére 
 
 
Tárgy:  Elızetes nyilatkozattétel a Filantrop Nonprofit Kft-ben lévı vagyonrészrıl 
 
Ikt.sz: II./256/5/2014. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A kéményseprő-ipari közszolgáltatást ellátó FILANTROP Nonprofit Kft. ügyvezetıje 2014. 
április 22. napján kelt megkeresésében arról tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy 2014. 
április 16. napján megtartott rendkívüli taggyőlésen felmerült a Társaság tulajdoni 
viszonyainak rendezésére irányuló javaslat. Ezzel kapcsolatban nyilatkozattételre hívta fel 
Önkormányzatunkat, hogy nyilatkozzon arról, hogy fenn kívánja-e tartani a tulajdonát a 
Társaságban, vagy konkrét kérés esetén átruházza-e Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt., 
vagy más tag Önkormányzat részére. A konkrét ajánlat a megvételre azonban nem érkezett. 
 
 
Felsılajos Község Önkormányzata közös tulajdonú törzsbetéttel rendelkezik a FILANTROP 
Nonprofit Kft-ben. Tulajdonostárs továbbá Lajosmizse Város Önkormányzata (tulajdoni 
részaránya 200.000 Ft), Kunadacs Község Önkormányzata (tulajdoni részaránya 40.000 Ft), 
Kunbaracs Község Önkormányzata (tulajdoni részaránya 20.000 Ft), és Kunpeszér Község 
Önkormányzata (tulajdoni részaránya 20.000 Ft).  Felsılajos Község Önkormányzatának 
tulajdoni részaránya 20.000 Ft. Társasági szerzıdésben foglaltak alapján a tulajdonközösség 
közös képviselıje Lajosmizse Város Önkormányzata. A gazdasági társaságokról szóló 2006. 
évi IV. törvény (a továbbiakban. Gt.) 114. § (5) bekezdés alapján egy törzsbetétnek több 
tulajdonosa is lehet, melyre a közös tulajdonra vonatkozó szabályokat megfelelıen alkalmazni 
kell. A Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény alapján 144. §-ának 
rendelkezése alapján a tulajdonostársak egyhangú szavazata szükséges az egész dolog 
feletti tulajdonjog átruházásához. A 2014. március 15. napján hatályba lépı Polgári 
törvénykönyvrıl szóló 2014. évi V. törvényben foglalt jogszabályok alapján továbbra is lehet 
közös tulajdonban az üzletrész. Tekintettel azonban arra, hogy tudomásunk szerint még nem 
történt meg a Társaság létesítı okiratának a felülvizsgálata, így a Polgári Törvénykönyvrıl 
szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggı átmeneti és felhatalmazó 
rendelkezésekrıl szóló 2013. évi CLXXVII. törvény rendelkezései alapján a Gt. szabályait 
kell alkalmazni.  
 
A fent írtakat összefoglalva az összes tulajdonostárs egyhangúan dönthet érvényesen a tárgyi 
üzletrész átruházásának tárgyában.  
 
A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 2. § a) pontja 
alapján a megye egész területén a közszolgáltatás biztosítása a megyeszékhely megyei 
jogú város önkormányzatának, azaz Felsılajos Község esetében Kecskemét Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának kötelezı feladata.  
 



A fent írtak alapján kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy döntésével alakítsa ki 
álláspontját arról, hogy javasolja-e azt, hogy Felsılajos Község Önkormányzata konkrét vételi 
ajánlat tartalmának ismeretében a többi tulajdonostárs erre irányuló egyhangú döntése esetén 
átruházza-e a FILANTROP Nonprofit Kft-ben fennálló törzsbetétét. 
 
 
Javaslom, hogy konkrét vételi ajánlat tartalmának ismeretében a többi tulajdonostárs erre 
irányuló egyhangú döntése esetén kerüljön átruházásra Felsılajos Község Önkormányzatának 
FILANTROP Nonprofit Kft-ben fennálló törzsbetéte.  

A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület elé: 
 

I.  Határozat-tervezet 
    /2014. (……) ÖH 
Elızetes nyilatkozattétel a Filantrop  
Nonprofit Kft-ben lév ı vagyonrészrıl 

I. Határozat 
 
Felsılajos Község Önkormányzata elızetes nyilatkozatot tesz arról, hogy konkrét vételi 
ajánlat tartalmának ismeretében a többi tulajdonostárs erre irányuló egyhangú döntése esetén 
kerüljön átruházásra Felsılajos Község Önkormányzatának a FILANTROP Nonprofit Kft-ben 
fennálló törzsbetéte.  

 Felelıs: Képviselı-testület 

Határid ı: 2014. május  29. 

 
Lajosmizse, 2014. május 22. 
 
 
         Juhász Gyula sk. 
                                                                                                             polgármester 
 


