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Előterjesztés 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. március 29-i rendkívüli ülésére 
 
 
Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzatának az Izsák-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató 
Nonprofit Kft-ben lévő üzletrészének értékesítésével kapcsolatos döntések meghozatala 
 
 
Ikt.sz.: LMKOHFL/15/4/2018. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 53/2013. (X. 31.) önkormányzati 
határozatában (az akkori hulladékgazdálkodási helyzetet mérlegelve) úgy döntött, hogy tulajdonrészt 
kíván vásárolni az Izsák-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-ben (továbbiakban: 
Izsák-Kom Nonprofit Kft.) és közszolgáltatási szerződést köt vele. Az Izsák-Kom Kft. 2002-ben 
alapított, 18 települési önkormányzat tulajdonában álló cég volt, melyhez 2013. év őszén Felsőlajoson 
kívül csatlakozott Ágasegyháza Község Önkormányzata, Ballószög Község Önkormányzata, 
Jakabszállás Község Önkormányzata, Kerekegyháza Város Önkormányzata, Ladánybene Község 
Önkormányzata, Lajosmizse Város Önkormányzata és Szentkirály Község Önkormányzata is.  
 

Az érintett önkormányzatok közösen vásárolták meg Dunaegyháza Izsák-Kom Nonprofit Kft-
ben lévő100 000 Ft névértékű üzletrészét. Így az Izsák-Kom Nonprofit Kft. 100 000 Ft névértékű 
üzletrésze fent nevezett 8 önkormányzat egyenlő arányú közös tulajdonába került, amely a törzstőke 
3,106 %-át testesíti meg. Az önkormányzatok közös képviselőnek Kerekegyháza polgármesterét 
választották, aki az üzletrész egésze által megtestesített jogokat gyakorolja a társaság taggyűlésein. 
A tulajdonrész vásárlásáról szóló szerződés 2013. november 28-án került aláírásra.  
 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata az Izsák-Kom Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási 
szerződés keretében gondoskodott a települési hulladékgazdálkodásról mindaddig, amíg az állami 
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a közszolgáltató részére kiadott minősítési 
engedélyét vissza nem vonta. 
 

2017. szeptember 29-én a Duna-Tisza közi régió 97 települési önkormányzatának 
részvételével létrejött a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás (továbbiakban: Társulás). A Társulási Megállapodás alapján a Társulás szervezi meg a 
tagönkormányzatok közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. Felsőlajoson 
jelenleg a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el a szemétszállítási feladatokat. 
 

A DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 5 000 000 Ft értékű vételi 
ajánlatot tett az Izsák-Kom Nonprofit Kft. üzletrészeinek megvásárlására. Az Izsák-Kom Nonprofit 
Kft. ügyvezetése levélben javaslatot tett (lásd előterjesztés melléklete) arra, hogy az Izsák-Kom 
Nonprofit Kft. tulajdonos önkormányzatai fogadják el a vételi ajánlatot. 
A levélben kimutatott „A törzstőke tulajdon településenkénti megoszlása” táblázatban  – a 100 000 Ft 
közös tulajdonú üzletrész sorában – Felsőlajos Község Önkormányzata 1/8 tulajdoni hányada 
vonatkozásában a vételár az ajánlat szerint 19 425 Ft. 
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A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1) bekezdése alapján törvényben, 
valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi 
önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - 
ha törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot 
tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. Magyarország 2018. évi 
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 5. § (5) bekezdés c) pontja alapján a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2018. 
évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték képezi. Erre tekintettel a tárgyi üzletrész (155 400 
Ft) 1/8-ad tulajdoni hányadának (19.425 Ft) értékesítése során nem kell versenyeztetésre irányuló 
eljárást lefolytatni.  
 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) az üzletrésszel 
kapcsolatban az alábbiakról rendelkezik: 

„3:164. § [Az üzletrész fogalma] 

(1) Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége. Az 
üzletrész a társaság nyilvántartásba vételével keletkezik. 

(2) Az üzletrész mértéke a tagok törzsbetétjéhez igazodik. Azonos mértékű üzletrészhez azonos 
tagsági jogok fűződnek. 

3:165. § [Közös tulajdon az üzletrészen] 

(1) Egy üzletrésznek több jogosultja is lehet. Ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak 
számítanak, jogaikat 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. 

(2) 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. 

3:166. § [Az üzletrész tagok közötti átruházása] 

(1) Az üzletrész a társaság tagjai között szabadon átruházható. 

(2) Ha a tagok a társasági szerződésben egymás javára az üzletrész pénzszolgáltatás ellenében 
történő átruházása esetére az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jogot biztosítanak, 
arra az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell. E jog a tagokat 
üzletrészeik egymáshoz viszonyított mértéke szerint, arányosan illeti meg. 

 

3:167. § [Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházása] 

(1) 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 teljesítésének elmulasztása vagy kizárás miatt a tag tagsági viszonya megszűnt. 

(2) A pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére a többi tag, a társaság 
vagy a társaság által kijelölt személy – ebben a sorrendben – az elővásárlási jogra vonatkozó 
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rendelkezések megfelelő alkalmazásával másokat megelőzően jogosult. E jog átruházása semmis. Az 
üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jog a tagokat üzletrészeik egymáshoz viszonyított 
mértéke szerint, arányosan illeti meg. 

(3) Az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jognak a társaság általi gyakorlásáról és 
e jog gyakorlására harmadik személy kijelöléséről a társaság taggyűlése dönt. 

(4) Az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jog megsértésével kötött szerződés 
hatálytalanságának megállapítása iránt a szerződéskötéstől számított egyéves jogvesztő határidőn belül 
lehet pert indítani. 

(5) Ha a tag az ajánlat közlésétől számított tizenöt napon belül, a társaság vagy a társaság által 
kijelölt személy az ajánlat közlésétől számított harminc napon belül nem nyilatkozik, úgy kell 
tekinteni, hogy jogával nem kívánt élni. 

(6) Ha a társasági szerződés az üzletrész kívülálló személyre történő átruházását a társaság 
beleegyezéséhez köti, a beleegyezés megadásáról a taggyűlés dönt. Ha a társaság az átruházási 
szándék bejelentésétől számított harminc napon belül nem nyilatkozik, a beleegyezést megadottnak 
kell tekinteni. Semmis a társasági szerződés azon rendelkezése, amely ennél hosszabb határidőt 
biztosít. 

(7) A társasági szerződésben az üzletrész pénzszolgáltatás ellenében, kívülálló személyre történő 
átruházása érvényesen nem zárható ki. 

(8) A (2)–(6) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell az üzletrész végrehajtási eljárás 
keretében történő értékesítése esetén. 

3:168. § [Az üzletrész átruházásának közös szabályai] 

(1) Az üzletrész átruházását írásba kell foglalni. Az üzletrész átruházása a társasági szerződés 
módosítását nem igényli. 

(2) A jogosultak személyének megváltozását és annak időpontját a tagjegyzékbe való bejegyzés 
céljából az üzletrész megszerzője a szerzéstől számított 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. 

3:169. § [Az üzletrész átruházásának joghatásai] 

(1) Az üzletrész átruházása esetén az átruházónak a tagsági jogviszonyból eredő jogai és 
kötelezettségei az üzletrész megszerzőjére szállnak át. 

(2) 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.” 
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 Az Izsák-Kom Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója Rudics Ákos 2018. március 22-én az 
előterjesztés mellékletében csatolt levelet, illetve az üzletrész adásvételi szerződés-tervezetét küldte az  
Izsák-Kom Nonprofit Kft. tulajdonos önkormányzatai részére. A levélben beszámol többek között 
arról az ismert tényről, hogy 2017. szeptember 29-én a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtartotta alakuló ülését és több, a 
térség hulladékgazdálkodási közszolgáltatását érintő döntést is hozott. Az egyik ilyen az volt, hogy 
ellátja a térségünkben az önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatait és az erről szóló társulási 
megállapodást, annak módosításait a térségi önkormányzatok jóváhagyták. 

 
Az ügyvezető igazgató tájékoztatta a tulajdonos önkormányzatokat, hogy az Izsák- Kom 

Nonprofit Kft. a 2017. év végére elveszítette a saját tőkéjét, amely összeg a 2013. évben még 56,3 
millió Ft, 2016. évi beszámolóban még több mint 8 millió Ft volt. Miután a jelenlegi gazdasági 
helyzetben és szabályozási körülmények között nincs lehetőség arra, hogy a társaság nyereségessé 
váljon, kimondható, hogy a jelenleg működési körülmények között a 2018. évet is veszteséggel zárná. 

 
Rudics Ákos levelében hivatkozik a Ptk. 3:133. § (2) bekezdésére is, miszerint „Ha egymást 

követő két üzleti évben a társaság saját tőkéje nem éri el az adott társasági formára kötelezően előírt 
jegyzett tőkét, és a tagok a második év beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a 
szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, e határidő lejártát követő hatvan napon belül a 
gazdasági társaság köteles elhatározni átalakulását. Átalakulás helyett a gazdasági társaság a jogutód 
nélküli megszűnést vagy az egyesülést is választhatja.” 

 
Összefoglalva: 2017. szeptember 29-én régiónkban a hulladékgazdálkodási feladatok 

ellátására a települési önkormányzatok társulást hoztak létre és a 2017. október 1-jei hatállyal az 
ÖKÖVÍZ Nonprofit Kft. és a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. egyesült DTKH Nonprofit 
Kft néven, amely a térség hulladékkezelő közszolgáltatójává vált. Az Izsák-Kom Nonprofit Kft. 
2017. évben elveszítette a saját tőkéjét működése folyamatosan veszteséges, így a tagoknak Ptk. 
3:133. § (2) bekezdésére is figyelemmel Társaság saját tőkéjét pótolniuk kell, vagy az átalakításról kell 
dönteniük. A szóba jöhető vevő csak a DTKH Nonprofit Kft. lehet, vagyis a térség hulladékkezelő 
közszolgáltatója, aki a vásárlás után feltehetően beolvasztja azt, a nagy térségi hulladékkezelőbe.  
 

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a DTKH Nonprofit Kft. vételi ajánlatának 
elfogadását, és az Izsák-Kom Nonprofit Kft-ben Felsőlajos Község Önkormányzatának Ágasegyháza 
Községgel, Ballószög Községgel, Jakabszállás Községgel, Kerekegyháza Várossal, Ladánybene 
Községgel, Lajosmizse Várossal és Szentkirály Községgel közös tulajdonát képező 100 000 Ft 
névértékű üzletrész Felsőlajos Község Önkormányzata tulajdonában lévő 1/8 tulajdoni hányadának 
értékesítését 19.425 Ft vételáron. Javaslom továbbá előbbi érdekében Izsák-Kom Nonprofit Kft. 
taggyűlésén a Társulási szerződés módosításával kapcsolatos döntések, intézkedések, és az 
értékesítéshez szükséges valamennyi intézkedés megtételéhez szükséges felhatalmazás megadását 
részemre.  
 

A fentiekre tekintettel – és az Izsák-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője által tett javaslatokra is 
figyelemmel - javaslom a T. Képviselő-testületnek az alábbi határozat-tervezet elfogadását: 
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Határozat-tervezet 
 
…../2018. (…) ÖH. 
Felsőlajos Község Önkormányzatának az Izsák-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit 
Kft-ben lévő üzletrészének értékesítésével kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Határozat 
 
 
 

1. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Izsák-
Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. többszemélyes korlátolt felelősségű 
társaság adásvétel útján egyszemélyes korlátolt felelősségű társággá alakuljon át.  

2. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 19 425 forintos 
vételáron értékesíti az Izsák-Kom Nonprofit Kft-ben Felsőlajos Község Önkormányzatának 
Ágasegyháza Községgel, Ballószög Községgel, Jakabszállás Községgel, Kerekegyháza 
Várossal, Ladánybene Községgel, Lajosmizse Várossal és Szentkirály Községgel közös 
tulajdonát képező (egymás között egyenlő 1/8-1/8-ad arányban) 100 000 Ft névértékű 
üzletrészét a DTKH Nonprofit Kft részére, melynek érdekében felhatalmazza Felsőlajos 
Község Polgármesterét az értékesítéshez szükséges valamennyi intézkedés megtételére.  

3. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy elővásárlási 
jogával a gazdasági társaságot érintően nem kíván élni. 

4. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy az Izsák-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft soron következő 
taggyűlésén az alapító okirat módosítását fogadja el és a kapcsolódó nyilatkozatokat aláírja. 

 
 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2018. március 29. 
 
 
 
Felsőlajos, 2017. március 26. 
 
   
                  Juhász Gyula sk. 
          polgármester 
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Előterjesztés melléklete 
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