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TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS 

Alulírott tagok, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) szabályainak 
megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) rendelkezéseinek alkalmazásával a következők 
szerint állapítjuk meg az alábbi nonprofit közhasznú korlátolt felelősségű társaság 
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését: 
 
I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE 
1. 
1.1. A társaság cégneve:     SZEGEDI KISTÉRSÉG- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI 

Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

 
1.2. A társaság rövidített neve:  SZEGEDI KISTÉRSÉG- ÉS 

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI  
Nonprofit Kft. 

2. 
2.1. A társaság székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.  

2.2. A társaság telephelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér 5. 

3. A társaság időtartama: A társaság határozatlan időtartamra jön létre. 

4. A társaság üzletszerű tevékenységét csak a cégbírósági bejegyző végzés jogerőre 
emelkedésének – engedélyköteles tevékenységnél az engedély beszerzésének – napjától 
kezdi meg. A társaság engedélyköteles tevékenységet nem végez. 

II. A TÁRSASÁG TAGJAI, TEVÉKENYSÉGE 

1. A társaság alapítóinak neve és székhelye:  
 
1.1. Szeged Megyei Jogú Város 
 Önkormányzat 
6745 Szeged, Széchenyi tér 10. 
Képviseli: Dr. Botka László polgármester  
 
1.2. Algyő Nagyközség Önkormányzat  
6750 Algyő, Kastélykert u. 40. 
Képviseli: Molnár Áron polgármester 

 
1.3. Deszk Község Önkormányzata 
6772 Deszk, Tempfli tér 7. 
Képviseli: Király László polgármester 

 
1.4. Domaszék Községi Önkormányzat 
6781 Domaszék, Köztársaság tér 1. 
Képviseli: Kispéter Géza polgármester  

 
1.5. Dóc Községi Önkormányzat 
6766 Dóc, Alkotmány u. 17. 
Képviseli: Tóth Margit polgármester 

 

1.6. Kübekháza Községi Önkormányzat 
6755 Kübekháza, Petőfi tér 2. 
Képviseli: Dr. Molnár Róbert polgármester 

 
1.7. Röszke Község Önkormányzata 
6758 Röszke, Felszabadulás u. 84. 
Képviseli: Borbásné Márki Márta 
polgármester 
 
1.8. Sándorfalva Városi Önkormányzat 
6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. 
Képviseli: Gajdosné Pataki Mária Magdolna 
polgármester 

 
1.9. Szatymaz Községi Önkormányzat 
6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. 
Képviseli: Barna Károly polgármester 
 
1.10. Tiszasziget Községi Önkormányzat 
6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. 
Képviseli: Ferenczi Ferenc polgármester 
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1.11. Újszentiván Községi Önkormányzat 
6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7. 
Képviseli: Putnik Lázár polgármester 
 

1.12. Zsombó Nagyközség Önkormányzata 
6792 Zsombó, Alkotmány u. 3. 
Képviseli: Gyuris Zsolt polgármester 

2. A társaság TEÁOR ’08 szerinti tevékenységi köre: 

2.1. A társaság főtevékenysége (nem jövedelemszerzésre irányuló tevékenység):  

70.22 ’08  Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

2.2. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civiltv.) 2. § 20. pontja szerint, az 
alábbiakban megjelölt tevékenységeket végzi, melyek a közfeladat teljesítését közvetlenül vagy 
közvetve szolgálják. 
 
A Nonprofit Kft. a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére a következő közhasznú 
tevékenységet végzi: 
� Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 13. 
alapján „13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok” körében: 

– Vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait.  
– A kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és társadalmi 

szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit.  
– Kidolgozza a kistérség területfejlesztési koncepcióját, részt vesz az egyéb programozási 

feladatokban. 
� Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, erősíti a település önfenntartó képességét, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 6 § a) és b) pontja alapján, 
közösségi társadalmi tevékenység, együttműködés a helyi közösségekkel, szervezetekkel. 
 
A Nonprofit Kft. tevékenységei a TEÁOR ’08 szerint 
 
2.3. Nem jövedelemszerzésre irányuló, közhasznú tevékenységi körök:   
 
18.20 ’08  Egyéb sokszorosítás 
58.14 ’08  Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
58.19 ’08  Egyéb kiadói tevékenység 
62.01 ’08   Számítógépes programozás 
62.03 ’08  Számítógép üzemeltetés 
62.09 ’08  Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 
63.11 ’08  Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás 
63.99 ’08  M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 
70.21 ’08  PR, kommunikáció 
71.12 ’08  Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
71.20 ’08  Műszaki vizsgálat, elemzés 
72.19 ’08  Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 
72.20 ’08  Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
73.20 ’08  Piac- és közvélemény-kutatás 
77.33 ’08  Irodagép kölcsönzése (beleértve számítógép) 
78.20 ’08  Munkaerőkölcsönzés 
82.11 ’08  Összetett adminisztratív szolgáltatás 
82.19 ’08  Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
82.30 ’08  Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
85.59 ’08  M.n.s. egyéb oktatás 
85.60 ’08  Oktatást kiegészítő tevékenység 
94.99 ’08  M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
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2.4. Kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységi körök: 
 
62.02 ’08 Információ-technológiai szaktanácsadás 
62.09’ 08             Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 
63.11 ’08 Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás 
63.99 ’08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 
64.20 ’08  Vagyonkezelés 
66.19 ’08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 
66.22 ’08 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység 
68.31 ’08 Ingatlanügynöki tevékenység 
68.32 ’08 Ingatlankezelés 
69.20 ’08 Számviteli, könyvvizsgáló, adószakértői tevékenység 
70.21 ’08  PR, kommunikáció 
70.22 ’08  Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
77.33 ’08 Irodagép kölcsönzése (beleértve számítógép) 
77.39 ’08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
81.10 ’08  Építményüzemeltetés 
82.11 ’08  Összetett adminisztratív szolgáltatás 
82.19 ’08  Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
82.30 ’08  Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
82.99 ’08  M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
85.59 ’08 M.n.s. egyéb oktatás 
 
2.4. Egyéb megállapítások: 
 
a) a társaság nem zárja, ki, hogy tagjain kívül más is részesülhet közhasznú szolgáltatásaiból; 
b) a társaságvállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat 

nem veszélyeztetve végez; 
c) a társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában 

meghatározott tevékenységére fordítja; 
d) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi 

támogatást nem nyújt; 
e) a társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvény 

felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek vagy a helyi 
önkormányzatnak kell gondoskodnia; 

f) a társasága létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a 
Szegedi Kistérségi Hírek (ISSN 2061-4268) és a Szegedi Kistérségi Honlap – www.kisterseg-
szegedi.hu  - útján is nyilvánosságra hozza. 

 
2.5. Összeférhetetlenségi szabályok: 
 
A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója [e személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti 8:1. § (1) 
bek. 1. és 2. pontjai szerinti közeli hozzátartozója (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az 
örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a 
testvér) és hozzátartozója (a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a 
házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa) a határozat alapján: 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem 

minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 
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c ) nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 
1. a vezető szerv elnöke vagy tagja, 
2. a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp 
nem rendelkezik, 

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

4. az 1-3. pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

III. A TÁRSASÁG ÜGYVEZET ŐJE, A CÉGJEGYZÉS MÓDJA 
1. A szerződő felek a társaság ügyvezetőjéül Ratkai Imre (Született: Tiszaderzs, 1951. 12. 15., Anyja 

neve: Fótos Eszter) 6726 Szeged, Ildikó u. 23. szám alatti lakost választják meg, határozott 
időtartamra 2014. július 16. napjától 2016. december 30. napjáig terjedően. 

 
2.  A cégjegyzés módja: A társaság ügyvezetője a céget önállóan képviseli. 

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott illetőleg 
előnyomtatott cégnév alá a társaság cégjegyzésére jogosult ügyvezető a nevét önállóan írja.  

3. A társaság ügyvezetője:  

3.1. A társaságnak ügyvezetője, akit a taggyűlés határozott időre –  max. 5 éves időtartamra - választ.  

3.2. Jogkörére, feladataira a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény3:196. § [A társaság 
ügyvezetése] rendelkezései az irányadóak. 

3.3. Az ügyvezető visszahívásához a taggyűlés ¾-edes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

3.4. Az ügyvezető díjazását a taggyűlés állapítja meg. 

 

IV. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE, A TAGOK TÖRZSBETÉTEI ÉS A 
BEFIZETÉS MÓDJA, IDEJE 

1. A társaság törzstőkéje: 3.000.000,- Ft, azaz három-millió forint, amelyből a teljes összeg 
pénzbetét. 

2. Az egyes tagok törzsbetétei: 
2.1. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 
6745 Szeged, Széchenyi tér 10. 
250.000,- Ft, azaz Kettőszázötvenezer forint pénzbeli betét. 
2.2. Algyő Nagyközség Önkormányzat  
6750 Algyő, Kastélykert u. 40. 
250.000,- Ft, azaz Kettőszázötvenezer forint pénzbeli betét. 
2.3. Deszk Község Önkormányzata 
6772 Deszk, Tempfli tér 7. 
250.000,- Ft, azaz Kettőszázötvenezer forint pénzbeli betét. 
2.4. Domaszék Községi Önkormányzat 
6781 Domaszék, Köztársaság tér 1. 
250.000,- Ft, azaz Kettőszázötvenezer forint pénzbeli betét. 
2.5. Dóc Községi Önkormányzat 
6766 Dóc, Alkotmány u. 17. 
250.000,- Ft, azaz Kettőszázötvenezer forint pénzbeli betét. 
2.6. Kübekháza Községi Önkormányzat 
6755 Kübekháza, Petőfi tér 2. 
250.000,- Ft, azaz Kettőszázötvenezer forint pénzbeli betét. 
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2.7. Röszke Község Önkormányzata 
6758 Röszke, Felszabadulás u. 84. 
250.000,- Ft, azaz Kettőszázötvenezer forint pénzbeli betét. 
2.8. Sándorfalva Városi Önkormányzat 
6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. 
250.000,- Ft, azaz Kettőszázötvenezer forint pénzbeli betét. 
2.9. Szatymaz Községi Önkormányzat 
6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. 
250.000,- Ft, azaz Kettőszázötvenezer forint pénzbeli betét. 
2.10. Tiszasziget Községi Önkormányzat 
6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. 
250.000,- Ft, azaz Kettőszázötvenezer forint pénzbeli betét. 
2.11. Újszentiván Községi Önkormányzat 
6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7. 
250.000,- Ft, azaz Kettőszázötvenezer forint pénzbeli betét. 
2.12. Zsombó Nagyközség Önkormányzata 
6792 Zsombó, Alkotmány u. 3. 
250.000,- Ft, azaz Kettőszázötvenezer forint pénzbeli betét. 

3. A tagoknak pénzbetéteik legalább felét – és összesen minimum 1 millió forintot – a társasági 
szerződés aláírását követő 15 napon belül kell teljesíteniük a társaság számlájára történő befizetéssel, 
míg a további hátralévő összeget a társaság cégbejegyzésétől számított egy éven belül kell 
befizetniük a társaság számlájára. 

4. Ha a tag a társasági szerződésben vállalt vagyoni hozzájárulását az ott meghatározott időpontig nem 
teljesíti, a társaság ügyvezetése 30 (harminc) napos határidő kitűzésével – a tagsági jogviszony 
megszűnésének terhével – felhívja a teljesítésre a tagot. 
A harmincnapos határidő eredménytelen eltelte esetében a tagsági jogviszony a határidő lejártát 
követő napon megszűnik a jogszabály erejénél fogva. Erről a társaság ügyvezetése a tagot írásban 
értesíti. 

 
5. A tag a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása miatt a társaságnak okozott kárért a polgári 

jog általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik. 
 
6. A társaság fennállása alatt a tagok a törzsbetéteiket nem követelhetik vissza. 
 
7. A társaság törzstőke fedezéséhez szükséges vagyonból – a törzstőke leszállítását kivéve – a tagok 

részére kifizetést nem teljesíthet.    

V. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

1. A társaság tagjainak kötelezettsége a társasággal szemben a törzsbetétek szolgáltatására terjed ki. 

2. A tagok azonos mértékű üzletrészeihez azonos tagsági jogok fűződnek. A tagok teljes vagyoni 
illetőségét, azaz a törzsbetét és a tagsághoz fűződő valamennyi jogát a törzsbetét forint összegével 
azonos üzletrész testesíti meg.  

3. A tagok – jogi személyiséggel rendelkezők a mindenkori törvényes képviselőik útján – jogosultak a 
társaság taggyűlésein megjelenni, a határozathozatalban szavazás útján részt venni.  

4.  A tagokat törzsbetéteik mértéke arányában – annak minden 10.000,- Ft-ja után – 1 – 1 szavazat 
illeti meg. Az egyes tagokat megillető szavazati jog mértéke a következő: 

4.1. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata    25 szavazat 
6745 Szeged, Széchenyi tér 10. 
4.2. Algyő Nagyközség Önkormányzat      25 szavazat 
6750 Algyő, Kastélykert u. 40. 
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4.3. Deszk Község Önkormányzata     25 szavazat 
6772 Deszk, Tempfli tér 7. 
4.4. Domaszék Községi Önkormányzat     25 szavazat 
6781 Domaszék, Köztársaság tér 1. 
4.5. Dóc Községi Önkormányzat      25 szavazat 
6766 Dóc, Alkotmány u. 17. 
4.6. Kübekháza Községi Önkormányzat     25 szavazat 
6755 Kübekháza, Petőfi tér 2. 
4.7. Röszke Község Önkormányzata     25 szavazat 
6758 Röszke, Felszabadulás u. 84. 
4.8. Sándorfalva Városi Önkormányzat     25 szavazat 
6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. 
4.9. Szatymaz Községi Önkormányzat     25 szavazat 
6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. 
4.10. Tiszasziget Községi Önkormányzat     25 szavazat 
6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. 
4.11. Újszentiván Községi Önkormányzat     25 szavazat 
6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7. 
4.12. Zsombó Nagyközség Önkormányzata    25 szavazat 
6792 Zsombó, Alkotmány u. 3. 

Az elővásárlási jog a tagokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:167. § [Az 
üzletrész kívülálló személyre történő átruházása] §-a figyelembe vételével illeti meg.  Ezt 
meghaladóan a tagok az üzletrészeik szabad átruházását nem korlátozzák.  
 
Az üzletrész csak átruházás és jogutódlás esetén osztható fel. A törzsbetét minimális mértékére 
vonatkozó rendelkezéseket átruházás esetén is alkalmazni kell. Az üzletrész felosztásához a társaság 
hozzájárulása szükséges. 

VI. A TÁRSASÁG SZERVEZETE 

1. A társaság taggyűlése: 

1.1. A társaság legfőbb irányító szerve a taggyűlés, amely társaság tagjai összességéből áll. A 
taggyűlést az ügyvezető hívja össze, a társaság taggyűlését a taggyűlés által választott levezető 
elnök vezeti le. A társaság évente legalább egy taggyűlést köteles tartani (rendes taggyűlés). 

1.2. A törzstőke legalább 1/10-ed részét képviselő tagok az ok és a cél megjelölésével, írásban kérhetik 
a taggyűlés összehívását.   

A taggyűlés hatáskörére, határozatképességére, határozathozatalaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény előírásai vonatkoznak, az alábbi kiegészítésekkel: 

- taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni, a meghívók elküldése és a taggyűlés 
napja között legalább 15 nap időköznek kell lennie, 

- ha a taggyűlés nincs szabályszerűen összehívva, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag 
jelen van és a taggyűlés megtartása ellen nem tiltakozik, 

- a taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke fele legalább képviselve van (a társasági 
szerződés ennél nagyobb részvételi arányt is előírhat) 

- ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyűlést, az eredeti – a 
határozatképtelenség miatt elmaradt – taggyűlés időpontját követő 15 napon belüli időpontra kell 
összehívni, mely időpont az eredeti taggyűlés meghívójában is megjelölhető és a meghívónak a 
figyelmeztetést (miszerint a taggyűlés megtartható a megjelentek számára tekintet nélkül is) 
tartalmaznia kell. 
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- ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyűlés az eredeti napirenden 
szereplő ügyekben a jelenlevők által képviselt törzstőke, illetve szavazati jog mértékétől függetlenül 
határozatképes, ha a társasági szerződés másként nem rendelkezik. 

- a társaság határozatait nyílt szavazás útján, kézfeltartással hozza meg, 
- a taggyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve azokat az ügyeket, ahol a Ptk. vagy a 

társasági szerződés minősített szótöbbséget vagy egyhangúságot ír elő, 
- szavazategyenlőség esetén a határozatot elvetettnek kell tekinteni, 
a. a taggyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét és a 

jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb 
eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok 
számát, illetve szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt nem vevőket.  

b.A jegyzőkönyvet az ügyvezető a jegyzőkönyvvezető és a két hitelesítő tag írja alá.  
c. Az ügyvezető a taggyűlés időpontját követő 15 napon belül köteles a jegyzőkönyvet és a hozott 

határozatokat – ajánlott küldeményként - a tagok részére megküldeni, illetőleg egyidejűleg 
intézkedni a társaság a székhelyén lévő hirdetőtáblára történő kifüggesztéséről, továbbá internetes 
honlapján történő közzétételéről. 

d.Az ügyvezető a taggyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a Határozatok 
Könyvébe, a bejegyzést a határozathozatalban részt vett egyik tag hitelesíti. A határozat csak ezt 
követően válik érvényessé. 

 
1.3. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe az alábbi ügyekben történő döntéshozatal tartozik: 
 
a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása; 
b) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése; 
c) üzletrész felosztásához való hozzájárulás, az üzletrész bevonásának elrendelése; 
d) a tárgyévi tervezett eredményt meghaladó visszterhes forrás – hitelfelvétel, kölcsön, tőkejuttatás stb. 

– igénybe vétele, illetve átadása; 
e) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat; 
f) a magához vont üzletrész tagok általi megvásárlásának elhatározása; 
g) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a 

társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása; 
h) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása; 
i) a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása; 
j) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy 

azok közeli hozzátartozójával [Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti 8:1. § 
(1) bek. 1. és 2. pontjai szerinti közeli hozzátartozója] köt; 

k) az alapításért felelős tagok, az ügyvezetők és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények 
érvényesítése; 

l) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása, 
m) a társasági szerződés módosítása; 
n) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe 

utal. 
 

1.4. A társaság – figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó 
szakaszaira – rögzíti, hogy : 
 
a, taggyűlések nyilvánosak, azon bárki részt vehet, 
b, társaság működésével, szolgáltatásai igénybe vétele módjával kapcsolatban a nyilvánosságot 

biztosítja. 
 
1.5.A taggyűlésen a tagot erre meghatalmazott személy is képviselheti. Nem lehet meghatalmazott az 
ügyvezető, a felügyelő bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba vagy 
teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. 
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VII. KÖZHASZNÚSÁGI SZABÁLYOK 

1. A társaság figyelemmel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról  írtakra rögzíti: 

a, a taggyűlések nyilvánosak, azon bárki részt vehet, 

b, a társaság működésével, szolgáltatásai igénybevétele módjával, beszámolói közlésével kapcsolatban 
a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott közzétételi kötelezettség 
révén, másrészt a jelen társasági szerződésben rögzített irat-betekintési és felvilágosítás-adási jog 
rögzítésével, 

c, amennyiben ezen szabályok alkalmazásával nem valósulna meg a nyilvánosság biztosítása, úgy a 
társaság vállalja, hogy a jogszabályban rögzített körben a honlapján – www.kisterseg-szegedi.hu 
keresztül megjelentetett közleményben teszi közzé ezeket az adatokat.    

2. Az évente kötelező közhasznúsági melléklet bárki általi hozzáférhetőségét biztosítani kell, a 
betekintési és a saját költségen történő másolat készítésének biztosításával. 

3. A közhasznúsági mellékletnek tartalmaznia kell: 
• a számviteli beszámolót, 
• a költségvetési támogatás felhasználását, 
• a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 
• a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 
• a cél szerinti juttatások kimutatását, 
• a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a 

kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, mindezek 
szerveitől kapott támogatás mértékét, 

• a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét és összegét,  
• a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 

 A közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíttethet. 

 

VIII. FELÜGYEL Ő BIZOTTSÁG 

A társaságnál 3 tagú felügyelő bizottság működik, a felügyelő bizottság megbízatása 2016. június 
01. napjától, ……………………………….. napjáig, határozott időre szól  -, tagjai: 
 
a.) Név:   
Született:  
Anyja neve:  
Lakik:  

b) Név:  
Született: 
Anyja neve:  
Lakik:  

c) Név: 
Született:  
Anyja neve:  
Lakik: 

A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon 
belül köteles azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már tag írásban tájékoztatni.  

A felügyelő bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. A felügyelő bizottság a tevékenységét a 
hatályos jogszabályok alapján végzi. 
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A felügyelő bizottság feladata és hatásköre: 

• Ellenőrzi a társaság működését, gazdálkodását. 

• Ellenőrzi a vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezeteket. 

• Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve felvilágosítást, tájékoztatást a társaság 
alkalmazottaitól. 

• Köteles megvizsgálni a társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi 
előterjesztést, ami a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

• Megvizsgálja és betekinthet a társaság irataiba és könyveibe. 
 

A felügyelő bizottság működése: 
 

� A felügyelő bizottság testületként jár el, tagjai sorából elnököt választ. 

� A felügyelő bizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada jelen van, határozatait egyszerű 
szótöbbséggel hozza. 

� A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. 

� A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a társaság taggyűlése hagy jóvá. 

IX. KÖNYVVIZSGÁLÓ 

1. Az ügyvezetés ellenőrzését – felügyelő bizottság mellett – könyvvizsgáló végzi. A könyvvizsgáló 
jogosult betekinteni a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől és a társaság dolgozóitól 
felvilágosítást kérhet, társaság pénztárát, bankszámláját, szerződéseit megvizsgálhatja, jelen lehet a 
felügyelő bizottság ülésén. A könyvvizsgáló jelentése nélkül a taggyűlés a mérleg elfogadásáról nem 
határozhat. 

2. A könyvvizsgáló ellenőrzi a társaság gazdálkodására, vagyonkezelésére, számvitelére, a 
pénzkezelés és a bizonylati fegyelem betartására vonatkozó általános és speciális szabályok 
alkalmazását, az állammal és az üzleti partnerekkel szembeni pénzügyi kötelezettségek teljesítését. 

3. Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez a társaság vagyonának jelentős csökkenéséről, vagy olyan 
tényről, amely az ügyvezető vagy a felügyelő bizottság valamely tagjának felelősségét veti fel, köteles 
a felügyelő bizottságot tájékoztatni és kezdeményezni a taggyűlés összehívását. 

4.  A könyvvizsgáló megbízatása 2015. május 12. napjától, 2017. május 31. napjáig szól. 

5. A társaság könyvvizsgálója: 
Cégnév: BÖLCS Igazságügyi Adó- és Könyvszakértő Kft. 
Székhely: 6722 Szeged, Béke u. 2/C. 
Cégjegyzékszám: 06-09-019624 
Adószáma: 11171036-2-06 
Magyar Könyvvizsgáló Kamara 
Kamarai azonosító száma: 004222 
 
Kijelölt könyvvizsgáló: 
Név: Stefán József 
Született: Bodvaszilas, 1956. 04. 10. 
Anyja neve: Rémiás Erzsébet 
Lakcím: 6772 Deszk, Kossuth u. 55. 
Nyilvántartási száma: 001830 
Kamara igazolvány száma: 000603 
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X. VEGYES SZABÁLYOK 

• A Nonprofit Kft. taggyűlése által hozott határozat meghozatalakor a Ptk. 3:19. §-a 
Határozathozatal]alapján nem szavazhat az, 
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta 
előnyben részesít; 
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

• Összeférhetetlenségi szabályok a Ptk. 3:115. §-a alapján [Összeférhetetlenség]: 
(1) A vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem 
szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely 
főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető 
tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség 
elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már 
vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag. 
(2) A vezető tisztségviselő és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem 
köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó 
szerződéseket. 

• A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény, valamint a 2011. évi CLXXV. törvényt az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról  kell megfelelően alkalmazni.  

A szerződő felek jelen egységes társasági szerződést, a 2016. május 31. napján tartott évi rendes  
taggyűlésen jóváhagyták. A szerződő felek jelen egységes társasági szerződést, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt – külön íven - jóváhagyólag aláírják. 

Dátum: Szeged, 2016. május 31. 

Szeged MJV. Önkormányzata 
Képviseli: Dr. Botka László  
 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzat 
Képviseli: Herczeg József 
 
 
Deszk Község Önkormányzata 
Képviseli : Király László  
 
Dóc Községi Önkormányzat 
Képviseli: Tóth Margit  
 
Domaszék Községi Önkormányzat 
Képviseli: Kispéter Géza  
 
Kübekháza Községi Önkormányzat 
Képviseli: Dr. Molnár Róbert  

Röszke Község Önkormányzata 
Képviseli : Borbásné Márki Márta  
 
 
Sándorfalva Városi Önkormányzat 
Képviseli: Gajdosné Pataki Zsuzsanna 
Mária   
 
Szatymaz Községi Önkormányzat 
Képviseli: Barna Károly  
 
Tiszasziget Községi Önkormányzat 
Képviseli: Ferenczi Ferenc  
 
Újszentiván Községi Önkormányzat 
Képviseli: Putnik Lázár 
 
Zsombó Nagyközség Önkormányzata 
Képviseli: Gyuris Zsolt  
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„Eljáró ügyvéd, a mai napon tanúsítom, hogy a jelen okirat a SZEGEDI KISTÉRSÉG- ÉS 
GAZDASÁGFEJLESZTÉSI Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felel ősségű Társaság 2004. 07. 
16. napján kelt társasági szerződését és 2004. 08. 03. napján kelt módosítását, 2005. 12. 01. napján, 2007. 
február 15. napján, 2008. február 28. napján, 2011. május 05. napján, a 2012. május 16. és a 2013. január 15. 
napján, 2014. 05. 28., 2015. május 28., valamint a 2016. 05. 31. napján kelt módosítását egységes szerkezetben, 
helyesen tartalmazza.  
 
„Készítettem és ellenjegyzem”: 
Szeged, 2016. május 31. 
 

írás:…………………………… 


