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1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Tisza – tavi 
Területfejlesztő Nonprofit Kft. létrehozásával, megbízza a polgármestert a mellékelt 
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A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA 
 

Társasági szerződés 

Alulírott tagok, szerződésminta1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az 
alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági szerződését: 

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

1.1. A társaság cégneve: Tisza-tavi Területfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

A társaság rövidített cégneve:2 TTT Nonprofit Kft. 

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:3  .................................................................................. 

  

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: 3  ................................................................... 

  

1.3. A társaság székhelye: H-5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 169. 
A társaság székhelye4 
a) egyben a központi ügyintézés helye is. 
b)5 nem azonos a központi ügyintézés helyével:  ................................................................  

1.4. A társaság telephelye(i):6  ..................................................................................................  

1.5. A társaság fióktelepe(i): 6  ..................................................................................................  

2. A társaság tagjai 

2.1. Név:7  ................................................................................................................................  

Lakcím:  ............................................................................................................................. 

  

Cégnév (név):8 Abádszalók Város Önkormányzata

  

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):9  ................................................................ 733074

  

                                                        
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 Szükség esetén kitöltendő. 
3 Szükség esetén kitöltendő. 
4 Aláhúzással jelölendő. 
5 Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelező. 
6 Szükség esetén kiöltendő, bővíthető. 
7 Természetes személy tag esetén kell kitölteni. 
8 Szervezet esetén kell kitölteni. 
9 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén). 



Székhely: H-5241 Abádszalók, Deák Ferenc út 12.

  

Képviseletre jogosult neve:  ........................................................................ Balogh Gyula 

Lakcím:  ............................................................................................................................. 

  

2.2.10 Név: 11  ............................................................................................................................  

Lakcím: .............................................................................................................................. 

  

Cégnév (név):12 Berekfürdő Községi Önkormányzat ......................................................  

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):13 733272 ...............................................................  

Székhely: H-5305 Berekfürdő, Berek tér 15.

  

Képviseletre jogosult neve: Molnár János

  

Lakcím:  ............................................................................................................................. 

  

2.3.14 Név: 15  ............................................................................................................................  

Lakcím: .............................................................................................................................. 

  

Cégnév (név):16 Fegyvernek Város Önkormányzata .......................................................  

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):17 736536 ...............................................................  

Székhely: H-5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

  

Képviseletre jogosult neve: Tatár László

  

Lakcím:  ............................................................................................................................. 

  

2.4.18 Név: 19  ............................................................................................................................  
                                                        
10 További tag esetén bővíthető. 
11 Természetes személy tag esetén kell kitölteni. 
12 Szervezet esetén kell kitölteni.  
13 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén). 
14 További tag esetén bővíthető. 
15 Természetes személy tag esetén kell kitölteni. 
16 Szervezet esetén kell kitölteni.  
17 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén). 



Lakcím: .............................................................................................................................. 

  

Cégnév (név):20 Karcag Városi Önkormányzat ...............................................................  

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):21 732682 ...............................................................  

Székhely: H-5300 Karcag, Kossuth tér 1.

  

Képviseletre jogosult neve: Dobos László

  

Lakcím:  ............................................................................................................................. 

  

2.5.22 Név: 23  ............................................................................................................................  

Lakcím: .............................................................................................................................. 

  

Cégnév (név):24 Kenderes Város Önkormányzata ...........................................................  

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):25 732989 ...............................................................  

Székhely: H-5331 Kenderes, Szent István út 56.

  

Képviseletre jogosult neve: Pádár Lászlóné

  

Lakcím:  ............................................................................................................................. 

  

2.6.26 Név: 27  ............................................................................................................................  

Lakcím: .............................................................................................................................. 

  

Cégnév (név):28 Kisújszállás Város Önkormányzata .......................................................  

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):29 732693 ...............................................................  

                                                                                                                                                                             
18 További tag esetén bővíthető. 
19 Természetes személy tag esetén kell kitölteni. 
20 Szervezet esetén kell kitölteni.  
21 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén). 
22 További tag esetén bővíthető. 
23 Természetes személy tag esetén kell kitölteni. 
24 Szervezet esetén kell kitölteni.  
25 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén). 
26 További tag esetén bővíthető. 
27 Természetes személy tag esetén kell kitölteni. 
28 Szervezet esetén kell kitölteni.  
29 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén). 



Székhely: H-5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.

  

Képviseletre jogosult neve: Kecze István

  

Lakcím:  ............................................................................................................................. 

  

2.7.30 Név: 31  ............................................................................................................................  

Lakcím: .............................................................................................................................. 

  

Cégnév (név):32 Kunhegyes Városi Önkormányzat .........................................................  

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):33 733007 ...............................................................  

Székhely: H-5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.

  

Képviseletre jogosult neve: Szabó András

  

Lakcím:  ............................................................................................................................. 

  

2.8.34 Név: 35  ............................................................................................................................  

Lakcím: .............................................................................................................................. 

  

Cégnév (név):36 Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata ...........................................  

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):37 733085 ...............................................................  

Székhely: H-5321 Kunmadaras, Kossuth tér 1.

  

Képviseletre jogosult neve: Guba László

  

Lakcím:  ............................................................................................................................. 

  

                                                        
30 További tag esetén bővíthető. 
31 Természetes személy tag esetén kell kitölteni. 
32 Szervezet esetén kell kitölteni.  
33 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén). 
34 További tag esetén bővíthető. 
35 Természetes személy tag esetén kell kitölteni. 
36 Szervezet esetén kell kitölteni.  
37 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén). 



2.9.38 Név: 39  ............................................................................................................................  

Lakcím: .............................................................................................................................. 

  

Cégnév (név):40 Nagyiván Község Önkormányzata .........................................................  

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):41 733238 ...............................................................  

Székhely: H-5363 Nagyiván, Hősök tere 5.

  

Képviseletre jogosult neve: Lajtos István

  

Lakcím:  ............................................................................................................................. 

  

2.10.42 Név: 43  ..........................................................................................................................  

Lakcím: .............................................................................................................................. 

  

Cégnév (név):44 Tiszabő Község Önkormányzata ............................................................  

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):45 733030 ...............................................................  

Székhely: H-5232 Tiszabő, Fő út 47.

  

Képviseletre jogosult neve: Bruna László

  

Lakcím:  ............................................................................................................................. 

  

2.11.46 Név: 47  ..........................................................................................................................  

Lakcím: .............................................................................................................................. 

  

Cégnév (név):48 Tiszabura Községi Önkormányzat.........................................................  

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):49 733096 ...............................................................  

                                                        
38 További tag esetén bővíthető. 
39 Természetes személy tag esetén kell kitölteni. 
40 Szervezet esetén kell kitölteni.  
41 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén). 
42 További tag esetén bővíthető. 
43 Természetes személy tag esetén kell kitölteni. 
44 Szervezet esetén kell kitölteni.  
45 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén). 
46 További tag esetén bővíthető. 
47 Természetes személy tag esetén kell kitölteni. 
48 Szervezet esetén kell kitölteni.  



Székhely: H-5235 Tiszabura, Kossuth út 52.

  

Képviseletre jogosult neve: Nagy Imre

  

Lakcím:  ............................................................................................................................. 

  

2.12.50 Név: 51  ..........................................................................................................................  

Lakcím: .............................................................................................................................. 

  

Cégnév (név):52 Tiszaderzs Község Önkormányzata .......................................................  

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):53 733205 ...............................................................  

Székhely: H-5243 Tiszaderzs, Fő út 19.

  

Képviseletre jogosult neve: Fótosné Czeglédi Zsuzsanna

  

Lakcím:  ............................................................................................................................. 

  

2.13.54 Név: 55  ..........................................................................................................................  

Lakcím: .............................................................................................................................. 

  

Cégnév (név):56 Tiszafüred Város Önkormányzata .........................................................  

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):57 733106 ...............................................................  

Székhely: H-5350 Tiszafüred, Fő út 1.

  

Képviseletre jogosult neve: Ujvári Imre

  

Lakcím:  ............................................................................................................................. 

  

                                                                                                                                                                             
49 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén). 
50 További tag esetén bővíthető. 
51 Természetes személy tag esetén kell kitölteni. 
52 Szervezet esetén kell kitölteni.  
53 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén). 
54 További tag esetén bővíthető. 
55 Természetes személy tag esetén kell kitölteni. 
56 Szervezet esetén kell kitölteni.  
57 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén). 



2.14.58 Név: 59  ..........................................................................................................................  

Lakcím: .............................................................................................................................. 

  

Cégnév (név):60 Tiszagyenda Községi Önkormányzat .....................................................  

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):61 733216 ...............................................................  

Székhely: H-5233 Tiszagyenda, Szent Mihály út 20.

  

Képviseletre jogosult neve: Pisók István

  

Lakcím:  ............................................................................................................................. 

  

2.15.62 Név: 63  ..........................................................................................................................  

Lakcím: .............................................................................................................................. 

  

Cégnév (név):64 Tiszaigar Községi Önkormányzat ..........................................................  

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):65 733249 ...............................................................  

Székhely: H-5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.

  

Képviseletre jogosult neve: Szilágyi László

  

Lakcím:  ............................................................................................................................. 

  

2.16.66 Név: 67  ..........................................................................................................................  

Lakcím: .............................................................................................................................. 

  

Cégnév (név):68 Tiszaörs Községi Önkormányzat ...........................................................  

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):69 733117 ...............................................................  

                                                        
58 További tag esetén bővíthető. 
59 Természetes személy tag esetén kell kitölteni. 
60 Szervezet esetén kell kitölteni.  
61 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén). 
62 További tag esetén bővíthető. 
63 Természetes személy tag esetén kell kitölteni. 
64 Szervezet esetén kell kitölteni.  
65 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén). 
66 További tag esetén bővíthető. 
67 Természetes személy tag esetén kell kitölteni. 
68 Szervezet esetén kell kitölteni.  



Székhely: H-5362 Tiszaörs, Hősök tere 5.

  

Képviseletre jogosult neve: Bodonné Gyöngy Erika

  

Lakcím:  ............................................................................................................................. 

  

2.17.70 Név: 71  ..........................................................................................................................  

Lakcím: .............................................................................................................................. 

  

Cégnév (név):72 Tiszaroff Községi Önkormányzat ..........................................................  

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):73 733128 ...............................................................  

Székhely: H-5234 Tiszaroff, Szabadság út 22.

  

Képviseletre jogosult neve: Kamarás Zsolt

  

Lakcím:  ............................................................................................................................. 

  

2.18.74 Név: 75  ..........................................................................................................................  

Lakcím: .............................................................................................................................. 

  

Cégnév (név):76 Tiszaszentimre Községi Önkormányzat ................................................  

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):77 733139 ...............................................................  

Székhely: H-5322 Tiszaszentimre, Hősök tere 7.

  

Képviseletre jogosult neve: Koczúrné Tóth Ibolya

  

Lakcím:  ............................................................................................................................. 

  

                                                                                                                                                                             
69 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén). 
70 További tag esetén bővíthető. 
71 Természetes személy tag esetén kell kitölteni. 
72 Szervezet esetén kell kitölteni.  
73 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén). 
74 További tag esetén bővíthető. 
75 Természetes személy tag esetén kell kitölteni. 
76 Szervezet esetén kell kitölteni.  
77 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén). 



2.19.78 Név: 79  ..........................................................................................................................  

Lakcím: .............................................................................................................................. 

  

Cégnév (név):80 Tiszaszőlős Községi Önkormányzat .......................................................  

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):81 736217 ...............................................................  

Székhely: H-5244 Tiszaszőlős, Fő út 21.

  

Képviseletre jogosult neve: Kerekes András

  

Lakcím:  ............................................................................................................................. 

  

2.20.82 Név: 83  ..........................................................................................................................  

Lakcím: .............................................................................................................................. 

  

Cégnév (név):84 Túrkeve Városi Önkormányzat .............................................................  

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):85 732792 ...............................................................  

Székhely: H-5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.

  

Képviseletre jogosult neve: Vida Tamás

  

Lakcím:  ............................................................................................................................. 

  

3. A társaság tevékenységi köre(i)86 

3.1. Főtevékenység: 7022’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás .........................................  
 
3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):  
 
5520’08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 
5590’08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 
5610’08 Éttermi, mozgó vendéglátás 
                                                        
78 További tag esetén bővíthető. 
79 Természetes személy tag esetén kell kitölteni. 
80 Szervezet esetén kell kitölteni.  
81 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén). 
82 További tag esetén bővíthető. 
83 Természetes személy tag esetén kell kitölteni. 
84 Szervezet esetén kell kitölteni.  
85 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén). 
86 A statisztikai nómenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni.   



5621’08 Rendezvényi étkeztetés 
5629’08 Egyéb vendéglátás 
5630’08 Italszolgáltatás 
6312’08 Világháló-portál szolgáltatás 
6399’08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 
6619’08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 
6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
6920’08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 7010’08 Üzletvezetés  
7021’08 PR, kommunikáció 
7112’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
7311’08 Reklámügynöki tevékenység 
7312’08 Médiareklám 
7320’08 Piac-, közvélemény-kutatás 
7430’08 Fordítás, tolmácsolás 
7490’08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
8211’08 Összetett adminisztratív szolgáltatás 
8219’08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltgatás 
8230’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
8299’08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
8412’08 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: 
társadalombiztosítás) igazgatása 
8413’08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése  
8559’08 M.n.s. egyéb oktatás  
9329’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

4. A társaság működésének időtartama 

A társaság időtartama:87 a) határozatlan. 
 b) határozott88, .................................................................................... -ig. 

5. A társaság törzstőkéje 

5.1. A társaság törzstőkéje 4.000.000,- Ft, azaz Négymillió forint, amely 

a)  4.000.000,- Ft, azaz Négymillió forint készpénzből áll, 
89b)  ................................  Ft, azaz…………………………….. forint  nem pénzbeli 

vagyoni hozzájárulásból áll. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás a törzstőke …… 

százaléka.90 

5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, 
hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget 
fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni 
betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a 
tagoknak, amíg a ki nem fizetett és a tagok törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint 
elszámolt nyereség a tagok által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri 
                                                        
87 Aláhúzással jelölendő. 
88 Amennyiben a társaság működésének időtartama határozott, kitöltése kötelező! 
89 Szükség esetén kitöltendő.  
90 Ptk. 3:163. § (1) bekezdés; Ha alapításkor a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értéke eléri vagy meghaladja a törzstőke felét, a nem 
pénzbeli vagyoni hozzájárulást a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani. 



a törzstőke mértékét. A tagok a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulásuk 
összegének erejéig helytállnak a társaság tartozásaiért. 
 
5.3. A törzsbetétek teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak 
bejelenteni. 

6. Az egyes tagok törzsbetétje 

6.1. Név (Cégnév): Abádszalók Város Önkormányzata ........................................................  

Törzsbetét összege: 200.000,-.......................................................................................  Ft. 

Törzsbetét összetétele: 

a) Készpénz 200.000,- ..................................................................................................  Ft. 

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 200.000,- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-

a91, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára/ a társaság 

házipénztárába92.  

A fennmaradó összeget : ……………………………………-ig93 a társaság pénzforgalmi 

számlájára fizeti be.  
94b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: 

megnevezése:  ....................................................................  értéke: ............................  Ft, 

amelyet 95alapításkor/cégbejegyzést követően ……………………….-ig96 a társaság 

rendelkezésére bocsát. 

6.2. Név (Cégnév): Berekfürdő Községi Önkormányzat ........................................................  

Törzsbetét összege: 200.000,-.......................................................................................  Ft. 

Törzsbetét összetétele: 

a) Készpénz 200.000,- ..................................................................................................  Ft. 

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 200.000,- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-

a97, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára/ a társaság 

házipénztárába98.  

A fennmaradó összeget : ……………………………………-ig99 a társaság pénzforgalmi 

számlájára fizeti be.  
100b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: 

                                                        
91 50%-nál kisebb arány esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
92 Aláhúzással jelölendő, szükség esetén mindkettő aláhúzható.  
93 Naptári nap szerint meghatározandó. 1 évnél hosszabb határidő esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
94 Szükség esetén bővíthető.  
95 Aláhúzással jelölendő. 
96 Naptári nap szerint meghatározandó, azonban az időpont nem lehet a cégbejegyzéstől számított három évet meghaladó. 
97 50%-nál kisebb arány esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
98 Aláhúzással jelölendő, szükség esetén mindkettő aláhúzható.  
99 Naptári nap szerint meghatározandó. 1 évnél hosszabb határidő esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 



megnevezése:  ....................................................................  értéke: ............................  Ft, 

amelyet 101alapításkor/cégbejegyzést követően ……………………….-ig102 a társaság 

rendelkezésére bocsát. 

6.3. Név (Cégnév): Fegyvernek Város Önkormányzata ........................................................  

Törzsbetét összege: 200.000,-.......................................................................................  Ft. 

Törzsbetét összetétele: 

a) Készpénz 200.000,- ..................................................................................................  Ft. 

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 200.000,- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-

a103, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára/ a társaság 

házipénztárába104.  

A fennmaradó összeget : ……………………………………-ig105 a társaság pénzforgalmi 

számlájára fizeti be.  
106b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: 

megnevezése:  ....................................................................  értéke: ............................  Ft, 

amelyet 107alapításkor/cégbejegyzést követően ……………………….-ig108 a társaság 

rendelkezésére bocsát. 

6.4. Név (Cégnév): Karcag Városi Önkormányzat ................................................................  

Törzsbetét összege: 200.000,-.......................................................................................  Ft. 

Törzsbetét összetétele: 

a) Készpénz 200.000,- ..................................................................................................  Ft. 

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 200.000,- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-

a109, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára/ a társaság 

házipénztárába110.  

A fennmaradó összeget : ……………………………………-ig111 a társaság pénzforgalmi 

számlájára fizeti be.  
112b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: 

                                                                                                                                                                             
100 Szükség esetén bővíthető.  
101 Aláhúzással jelölendő. 
102 Naptári nap szerint meghatározandó, azonban az időpont nem lehet a cégbejegyzéstől számított három évet meghaladó. 
103 50%-nál kisebb arány esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
104 Aláhúzással jelölendő, szükség esetén mindkettő aláhúzható.  
105 Naptári nap szerint meghatározandó. 1 évnél hosszabb határidő esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
106 Szükség esetén bővíthető.  
107 Aláhúzással jelölendő. 
108 Naptári nap szerint meghatározandó, azonban az időpont nem lehet a cégbejegyzéstől számított három évet meghaladó. 
109 50%-nál kisebb arány esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
110 Aláhúzással jelölendő, szükség esetén mindkettő aláhúzható.  
111 Naptári nap szerint meghatározandó. 1 évnél hosszabb határidő esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
112 Szükség esetén bővíthető.  



megnevezése:  ....................................................................  értéke: ............................  Ft, 

amelyet 113alapításkor/cégbejegyzést követően ……………………….-ig114 a társaság 

rendelkezésére bocsát. 

6.5. Név (Cégnév): Kenderes Város Önkormányzata ............................................................  

Törzsbetét összege: 200.000,-.......................................................................................  Ft. 

Törzsbetét összetétele: 

a) Készpénz 200.000,- ..................................................................................................  Ft. 

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 200.000,- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-

a115, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára/ a társaság 

házipénztárába116.  

A fennmaradó összeget : ……………………………………-ig117 a társaság pénzforgalmi 

számlájára fizeti be.  
118b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: 

megnevezése:  ....................................................................  értéke: ............................  Ft, 

amelyet 119alapításkor/cégbejegyzést követően ……………………….-ig120 a társaság 

rendelkezésére bocsát. 

6.6. Név (Cégnév): Kisújszállás Város Önkormányzata ........................................................  

Törzsbetét összege: 200.000,-.......................................................................................  Ft. 

Törzsbetét összetétele: 

a) Készpénz 200.000,- ..................................................................................................  Ft. 

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 200.000,- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-

a121, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára/ a társaság 

házipénztárába122.  

A fennmaradó összeget : ……………………………………-ig123 a társaság pénzforgalmi 

számlájára fizeti be.  
124b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: 

                                                        
113 Aláhúzással jelölendő. 
114 Naptári nap szerint meghatározandó, azonban az időpont nem lehet a cégbejegyzéstől számított három évet meghaladó. 
115 50%-nál kisebb arány esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
116 Aláhúzással jelölendő, szükség esetén mindkettő aláhúzható.  
117 Naptári nap szerint meghatározandó. 1 évnél hosszabb határidő esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
118 Szükség esetén bővíthető.  
119 Aláhúzással jelölendő. 
120 Naptári nap szerint meghatározandó, azonban az időpont nem lehet a cégbejegyzéstől számított három évet meghaladó. 
121 50%-nál kisebb arány esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
122 Aláhúzással jelölendő, szükség esetén mindkettő aláhúzható.  
123 Naptári nap szerint meghatározandó. 1 évnél hosszabb határidő esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
124 Szükség esetén bővíthető.  



megnevezése:  ....................................................................  értéke: ............................  Ft, 

amelyet 125alapításkor/cégbejegyzést követően ……………………….-ig126 a társaság 

rendelkezésére bocsát. 

6.7. Név (Cégnév): Kunhegyes Városi Önkormányzat ..........................................................  

Törzsbetét összege: 200.000,-.......................................................................................  Ft. 

Törzsbetét összetétele: 

a) Készpénz 200.000,- ..................................................................................................  Ft. 

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 200.000,- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-

a127, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára/ a társaság 

házipénztárába128.  

A fennmaradó összeget : ……………………………………-ig129 a társaság pénzforgalmi 

számlájára fizeti be.  
130b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: 

megnevezése:  ....................................................................  értéke: ............................  Ft, 

amelyet 131alapításkor/cégbejegyzést követően ……………………….-ig132 a társaság 

rendelkezésére bocsát. 

6.8. Név (Cégnév): Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata.............................................  

Törzsbetét összege: 200.000,-.......................................................................................  Ft. 

Törzsbetét összetétele: 

a) Készpénz 200.000,- ..................................................................................................  Ft. 

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 200.000,- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-

a133, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára/ a társaság 

házipénztárába134.  

A fennmaradó összeget : ……………………………………-ig135 a társaság pénzforgalmi 

számlájára fizeti be.  
136b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: 

                                                        
125 Aláhúzással jelölendő. 
126 Naptári nap szerint meghatározandó, azonban az időpont nem lehet a cégbejegyzéstől számított három évet meghaladó. 
127 50%-nál kisebb arány esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
128 Aláhúzással jelölendő, szükség esetén mindkettő aláhúzható.  
129 Naptári nap szerint meghatározandó. 1 évnél hosszabb határidő esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
130 Szükség esetén bővíthető.  
131 Aláhúzással jelölendő. 
132 Naptári nap szerint meghatározandó, azonban az időpont nem lehet a cégbejegyzéstől számított három évet meghaladó. 
133 50%-nál kisebb arány esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
134 Aláhúzással jelölendő, szükség esetén mindkettő aláhúzható.  
135 Naptári nap szerint meghatározandó. 1 évnél hosszabb határidő esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
136 Szükség esetén bővíthető.  



megnevezése:  ....................................................................  értéke: ............................  Ft, 

amelyet 137alapításkor/cégbejegyzést követően ……………………….-ig138 a társaság 

rendelkezésére bocsát. 

6.9. Név (Cégnév): Nagyiván Község Önkormányzata ..........................................................  

Törzsbetét összege: 200.000,-.......................................................................................  Ft. 

Törzsbetét összetétele: 

a) Készpénz 200.000,- ..................................................................................................  Ft. 

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 200.000,- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-

a139, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára/ a társaság 

házipénztárába140.  

A fennmaradó összeget : ……………………………………-ig141 a társaság pénzforgalmi 

számlájára fizeti be.  
142b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: 

megnevezése:  ....................................................................  értéke: ............................  Ft, 

amelyet 143alapításkor/cégbejegyzést követően ……………………….-ig144 a társaság 

rendelkezésére bocsát. 

6.10. Név (Cégnév): Tiszabő Község Önkormányzata ...........................................................  

Törzsbetét összege: 200.000,-.......................................................................................  Ft. 

Törzsbetét összetétele: 

a) Készpénz 200.000,- ..................................................................................................  Ft. 

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 200.000,- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-

a145, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára/ a társaság 

házipénztárába146.  

A fennmaradó összeget : ……………………………………-ig147 a társaság pénzforgalmi 

számlájára fizeti be.  
148b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: 

                                                        
137 Aláhúzással jelölendő. 
138 Naptári nap szerint meghatározandó, azonban az időpont nem lehet a cégbejegyzéstől számított három évet meghaladó. 
139 50%-nál kisebb arány esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
140 Aláhúzással jelölendő, szükség esetén mindkettő aláhúzható.  
141 Naptári nap szerint meghatározandó. 1 évnél hosszabb határidő esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
142 Szükség esetén bővíthető.  
143 Aláhúzással jelölendő. 
144 Naptári nap szerint meghatározandó, azonban az időpont nem lehet a cégbejegyzéstől számított három évet meghaladó. 
145 50%-nál kisebb arány esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
146 Aláhúzással jelölendő, szükség esetén mindkettő aláhúzható.  
147 Naptári nap szerint meghatározandó. 1 évnél hosszabb határidő esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
148 Szükség esetén bővíthető.  



megnevezése:  ....................................................................  értéke: ............................  Ft, 

amelyet 149alapításkor/cégbejegyzést követően ……………………….-ig150 a társaság 

rendelkezésére bocsát. 

6.11. Név (Cégnév): Tiszabura Községi Önkormányzat ........................................................  

Törzsbetét összege: 200.000,-.......................................................................................  Ft. 

Törzsbetét összetétele: 

a) Készpénz 200.000,- ..................................................................................................  Ft. 

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 200.000,- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-

a151, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára/ a társaság 

házipénztárába152.  

A fennmaradó összeget : ……………………………………-ig153 a társaság pénzforgalmi 

számlájára fizeti be.  
154b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: 

megnevezése:  ....................................................................  értéke: ............................  Ft, 

amelyet 155alapításkor/cégbejegyzést követően ……………………….-ig156 a társaság 

rendelkezésére bocsát. 

6.12. Név (Cégnév): Tiszaderzs Község Önkormányzata ......................................................  

Törzsbetét összege: 200.000,-.......................................................................................  Ft. 

Törzsbetét összetétele: 

a) Készpénz 200.000,- ..................................................................................................  Ft. 

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 200.000,- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-

a157, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára/ a társaság 

házipénztárába158.  

A fennmaradó összeget : ……………………………………-ig159 a társaság pénzforgalmi 

számlájára fizeti be.  
160b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: 

                                                        
149 Aláhúzással jelölendő. 
150 Naptári nap szerint meghatározandó, azonban az időpont nem lehet a cégbejegyzéstől számított három évet meghaladó. 
151 50%-nál kisebb arány esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
152 Aláhúzással jelölendő, szükség esetén mindkettő aláhúzható.  
153 Naptári nap szerint meghatározandó. 1 évnél hosszabb határidő esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
154 Szükség esetén bővíthető.  
155 Aláhúzással jelölendő. 
156 Naptári nap szerint meghatározandó, azonban az időpont nem lehet a cégbejegyzéstől számított három évet meghaladó. 
157 50%-nál kisebb arány esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
158 Aláhúzással jelölendő, szükség esetén mindkettő aláhúzható.  
159 Naptári nap szerint meghatározandó. 1 évnél hosszabb határidő esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
160 Szükség esetén bővíthető.  



megnevezése:  ....................................................................  értéke: ............................  Ft, 

amelyet 161alapításkor/cégbejegyzést követően ……………………….-ig162 a társaság 

rendelkezésére bocsát. 

6.13. Név (Cégnév): Tiszafüred Város Önkormányzata ........................................................  

Törzsbetét összege: 200.000,-.......................................................................................  Ft. 

Törzsbetét összetétele: 

a) Készpénz 200.000,- ..................................................................................................  Ft. 

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 200.000,- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-

a163, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára/ a társaság 

házipénztárába164.  

A fennmaradó összeget : ……………………………………-ig165 a társaság pénzforgalmi 

számlájára fizeti be.  
166b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: 

megnevezése:  ....................................................................  értéke: ............................  Ft, 

amelyet 167alapításkor/cégbejegyzést követően ……………………….-ig168 a társaság 

rendelkezésére bocsát. 

6.14. Név (Cégnév): Tiszagyenda Községi Önkormányzat ....................................................  

Törzsbetét összege: 200.000,-.......................................................................................  Ft. 

Törzsbetét összetétele: 

a) Készpénz 200.000,- ..................................................................................................  Ft. 

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 200.000,- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-

a169, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára/ a társaság 

házipénztárába170.  

A fennmaradó összeget : ……………………………………-ig171 a társaság pénzforgalmi 

számlájára fizeti be.  
172b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: 

                                                        
161 Aláhúzással jelölendő. 
162 Naptári nap szerint meghatározandó, azonban az időpont nem lehet a cégbejegyzéstől számított három évet meghaladó. 
163 50%-nál kisebb arány esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
164 Aláhúzással jelölendő, szükség esetén mindkettő aláhúzható.  
165 Naptári nap szerint meghatározandó. 1 évnél hosszabb határidő esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
166 Szükség esetén bővíthető.  
167 Aláhúzással jelölendő. 
168 Naptári nap szerint meghatározandó, azonban az időpont nem lehet a cégbejegyzéstől számított három évet meghaladó. 
169 50%-nál kisebb arány esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
170 Aláhúzással jelölendő, szükség esetén mindkettő aláhúzható.  
171 Naptári nap szerint meghatározandó. 1 évnél hosszabb határidő esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
172 Szükség esetén bővíthető.  



megnevezése:  ....................................................................  értéke: ............................  Ft, 

amelyet 173alapításkor/cégbejegyzést követően ……………………….-ig174 a társaság 

rendelkezésére bocsát. 

6.15. Név (Cégnév): Tiszaigar Községi Önkormányzat .........................................................  

Törzsbetét összege: 200.000,-.......................................................................................  Ft. 

Törzsbetét összetétele: 

a) Készpénz 200.000,- ..................................................................................................  Ft. 

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 200.000,- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-

a175, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára/ a társaság 

házipénztárába176.  

A fennmaradó összeget : ……………………………………-ig177 a társaság pénzforgalmi 

számlájára fizeti be.  
178b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: 

megnevezése:  ....................................................................  értéke: ............................  Ft, 

amelyet 179alapításkor/cégbejegyzést követően ……………………….-ig180 a társaság 

rendelkezésére bocsát. 

6.16. Név (Cégnév): Tiszaörs Községi Önkormányzat ...........................................................  

Törzsbetét összege: 200.000,-.......................................................................................  Ft. 

Törzsbetét összetétele: 

a) Készpénz 200.000,- ..................................................................................................  Ft. 

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 200.000,- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-

a181, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára/ a társaság 

házipénztárába182.  

A fennmaradó összeget : ……………………………………-ig183 a társaság pénzforgalmi 

számlájára fizeti be.  
184b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: 

                                                        
173 Aláhúzással jelölendő. 
174 Naptári nap szerint meghatározandó, azonban az időpont nem lehet a cégbejegyzéstől számított három évet meghaladó. 
175 50%-nál kisebb arány esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
176 Aláhúzással jelölendő, szükség esetén mindkettő aláhúzható.  
177 Naptári nap szerint meghatározandó. 1 évnél hosszabb határidő esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
178 Szükség esetén bővíthető.  
179 Aláhúzással jelölendő. 
180 Naptári nap szerint meghatározandó, azonban az időpont nem lehet a cégbejegyzéstől számított három évet meghaladó. 
181 50%-nál kisebb arány esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
182 Aláhúzással jelölendő, szükség esetén mindkettő aláhúzható.  
183 Naptári nap szerint meghatározandó. 1 évnél hosszabb határidő esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
184 Szükség esetén bővíthető.  



megnevezése:  ....................................................................  értéke: ............................  Ft, 

amelyet 185alapításkor/cégbejegyzést követően ……………………….-ig186 a társaság 

rendelkezésére bocsát. 

6.17. Név (Cégnév): Tiszaroff Községi Önkormányzat ..........................................................  

Törzsbetét összege: 200.000,-.......................................................................................  Ft. 

Törzsbetét összetétele: 

a) Készpénz 200.000,- ..................................................................................................  Ft. 

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 200.000,- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-

a187, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára/ a társaság 

házipénztárába188.  

A fennmaradó összeget : ……………………………………-ig189 a társaság pénzforgalmi 

számlájára fizeti be.  
190b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: 

megnevezése:  ....................................................................  értéke: ............................  Ft, 

amelyet 191alapításkor/cégbejegyzést követően ……………………….-ig192 a társaság 

rendelkezésére bocsát. 

6.18. Név (Cégnév): Tiszaszentimre Községi Önkormányzat ................................................  

Törzsbetét összege: 200.000,-.......................................................................................  Ft. 

Törzsbetét összetétele: 

a) Készpénz 200.000,- ..................................................................................................  Ft. 

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 200.000,- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-

a193, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára/ a társaság 

házipénztárába194.  

A fennmaradó összeget : ……………………………………-ig195 a társaság pénzforgalmi 

számlájára fizeti be.  
196b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: 

                                                        
185 Aláhúzással jelölendő. 
186 Naptári nap szerint meghatározandó, azonban az időpont nem lehet a cégbejegyzéstől számított három évet meghaladó. 
187 50%-nál kisebb arány esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
188 Aláhúzással jelölendő, szükség esetén mindkettő aláhúzható.  
189 Naptári nap szerint meghatározandó. 1 évnél hosszabb határidő esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
190 Szükség esetén bővíthető.  
191 Aláhúzással jelölendő. 
192 Naptári nap szerint meghatározandó, azonban az időpont nem lehet a cégbejegyzéstől számított három évet meghaladó. 
193 50%-nál kisebb arány esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
194 Aláhúzással jelölendő, szükség esetén mindkettő aláhúzható.  
195 Naptári nap szerint meghatározandó. 1 évnél hosszabb határidő esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
196 Szükség esetén bővíthető.  



megnevezése:  ....................................................................  értéke: ............................  Ft, 

amelyet 197alapításkor/cégbejegyzést követően ……………………….-ig198 a társaság 

rendelkezésére bocsát. 

6.19. Név (Cégnév): Tiszaszőlős Községi Önkormányzat ......................................................  

Törzsbetét összege: 200.000,-.......................................................................................  Ft. 

Törzsbetét összetétele: 

a) Készpénz 200.000,- ..................................................................................................  Ft. 

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 200.000,- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-

a199, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára/ a társaság 

házipénztárába200.  

A fennmaradó összeget : ……………………………………-ig201 a társaság pénzforgalmi 

számlájára fizeti be.  
202b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: 

megnevezése:  ....................................................................  értéke: ............................  Ft, 

amelyet 203alapításkor/cégbejegyzést követően ……………………….-ig204 a társaság 

rendelkezésére bocsát. 

6.20. Név (Cégnév): Túrkeve Városi Önkormányzat .............................................................  

Törzsbetét összege: 200.000,-.......................................................................................  Ft. 

Törzsbetét összetétele: 

a) Készpénz 200.000,- ..................................................................................................  Ft. 

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 200.000,- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-

a205, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára/ a társaság 

házipénztárába206.  

A fennmaradó összeget : ……………………………………-ig207 a társaság pénzforgalmi 

számlájára fizeti be.  
208b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: 

                                                        
197 Aláhúzással jelölendő. 
198 Naptári nap szerint meghatározandó, azonban az időpont nem lehet a cégbejegyzéstől számított három évet meghaladó. 
199 50%-nál kisebb arány esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
200 Aláhúzással jelölendő, szükség esetén mindkettő aláhúzható.  
201 Naptári nap szerint meghatározandó. 1 évnél hosszabb határidő esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
202 Szükség esetén bővíthető.  
203 Aláhúzással jelölendő. 
204 Naptári nap szerint meghatározandó, azonban az időpont nem lehet a cégbejegyzéstől számított három évet meghaladó. 
205 50%-nál kisebb arány esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
206 Aláhúzással jelölendő, szükség esetén mindkettő aláhúzható.  
207 Naptári nap szerint meghatározandó. 1 évnél hosszabb határidő esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
208 Szükség esetén bővíthető.  



megnevezése:  ....................................................................  értéke: ............................  Ft, 

amelyet 209alapításkor/cégbejegyzést követően ……………………….-ig210 a társaság 

rendelkezésére bocsát. 

7. Pótbefizetés 

7.1. A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára211 
a) pótbefizetést előírhat. 
b) pótbefizetést nem írhat elő. 

7.2.212 A pótbefizetés legmagasabb összege: 1.000.000,-  ...................................................  Ft. 

7.3.213 A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbetéteik arányában terheli. 

7.4. 214 A pótbefizetés legfeljebb33 

a) üzleti évenként egy alkalommal, a számviteli törvény szerinti éves beszámolót 
jóváhagyó taggyűlésen 

b) üzleti évenként............................... 215  alkalommal 
írható elő (pótbefizetés gyakorisága). 

8. Üzletrész 

8.1. 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.  

8.2. Az üzletrész216 
a) a tagok törzsbetétjéhez igazodik. 
b) a tagok törzsbetétjétől eltér. 

Ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása: 

1. üzletrész ...............................................% 

Név (Cégnév):  ................................................................................................................  

2.217 üzletrész ...............................................% 

Név (Cégnév):  ................................................................................................................  

3.218 üzletrész ...............................................% 

Név (Cégnév):  ................................................................................................................  
                                                        
209 Aláhúzással jelölendő. 
210 Naptári nap szerint meghatározandó, azonban az időpont nem lehet a cégbejegyzéstől számított három évet meghaladó. 
211 Aláhúzással jelölendő. 
212 A 7.1. a) pont választása esetén kell kitölteni. 
213 A 7.1. a) pont választása esetén kell alkalmazni. 
214 A 7.1. a) pont választása esetén kell kitölteni. 
215 Számmal jelölendő. 
216 Aláhúzással jelölendő. 
217 További tag esetén bővíthető. 
218 További közös üzletrész esetén bővíthető. 



219Név (Cégnév): .............................................................................................................  

Közös képviselő:  ............................................................................................................. 

  

Lakóhely:  ........................................................................................................................ 

  

9. Az üzletrészek átruházása, felosztása 

9.1. Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható. 

9.2. 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 megszerzésére220 
a) jogosultság a fenti sorrendben illeti meg. 
b) jogosultság nem illeti meg. 

9.3. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához221 
a) a taggyűlés (a társaság) beleegyezése szükséges. 
b) a taggyűlés (a társaság) beleegyezése nem szükséges. 

9.4. Pénzszolgáltatás ellenében történő átruházáson kívüli jogcímen222 
a) az üzletrész átruházható. 
b) az üzletrész nem ruházható át. 

 
9.5. Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges. 

10. A nyereség felosztása 

10.1. A társaság saját tőkéjéből a tagok javára, azok tagsági jogviszonyára figyelemmel 
kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag az előző üzleti évi adózott eredménnyel 
kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a 
társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a 
társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.  

 
A tagot a társaságnak a tag javára történő kifizetések céljából felosztható és a taggyűlés 
által felosztani rendelt saját tőkéjéből meghatározott összeg illeti meg. 

10.2. Az eredmény a tagok között223 
a) a törzsbetétek arányában oszlik meg. 
b) az alábbi arányban oszlik meg: 

                                                        
219 Közös üzletrész további jogosultja esetén bővíthető. 
220 Aláhúzással jelölendő. 
221 Aláhúzással jelölendő.  
222 Aláhúzással jelölendő.  
223 Aláhúzással jelölendő. 



Név (Cégnév):  ................................................................................................................... 

  

Arány: ...........................................% 
224Név (Cégnév):  ...............................................................................................................  

Arány: ...........................................% 

10.3. Osztalékra az a tag jogosult, aki46  

 a) az osztalékfizetésről szóló döntés meghozatalának időpontjában a társasággal 
szemben a tagsági jogai gyakorlására jogosult. 
b) a tárgyév ………………….. hónap  ……225 napjáig a társasággal szemben a tagsági 
jogai gyakorlására jogosult volt. 
 

10.4. Az ügyvezető jogosult / nem jogosult226 osztalékelőleg fizetéséről határozni.  

11. A társaság taggyűlése 

11.1. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve.  

11.2. A társaság a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben227 
a) taggyűlés tartásával 
b) írásbeli döntéshozatallal is 
határozhat. 

11.3. A taggyűlést évente228 
a) legalább egyszer 

b)  .............................................................................. ………….229 hónapi gyakorisággal 
össze kell hívni a társaság230 
a) székhelyére vagy telephelyére. 
b)231 
……………………………………………………………………………………………
……… címre. 

11.4. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma: 

Név (Cégnév): Abádszalók Város Önkormányzata szavazatszám: 5. arány: 5 % 

Név (Cégnév): Berekfürdő Községi Önkormányzat szavazatszám: 5. arány: 5 % 

Név (Cégnév): Fegyvernek Város Önkormányzata szavazatszám: 5. arány: 5 % 

Név (Cégnév): Karcag Városi Önkormányzat szavazatszám: 5. arány: 5 % 

Név (Cégnév): Kenderes Város Önkormányzata szavazatszám: 5. arány: 5 % 

                                                        
224 További tag esetén bővíthető.  
225 Kitöltendő.  
226 Aláhúzással jelölendő. 
227 Aláhúzással jelölendő. 
228 Aláhúzással jelölendő. 
229 Számmal jelölendő. 
230 Aláhúzással jelölendő. 
231 Pontos címmel jelölendő. Csak belföldi cím adható meg. 



Név (Cégnév): Kisújszállás Város Önkormányzata szavazatszám: 5. arány: 5 % 

Név (Cégnév): Kunhegyes Város Önkormányzata szavazatszám: 5. arány: 5 % 

Név (Cégnév): Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata szavazatszám: 5. arány: 5 % 

Név (Cégnév): Nagyiván Község Önkormányzata szavazatszám: 5. arány: 5 % 

Név (Cégnév): Tiszabő Község Önkormányzata szavazatszám: 5. arány: 5 % 

Név (Cégnév): Tiszabura Község Önkormányzata szavazatszám: 5. arány: 5 % 

Név (Cégnév): Tiszaderzs Község Önkormányzata szavazatszám: 5. arány: 5 % 

Név (Cégnév): Tiszafüred Város Önkormányzata szavazatszám: 5. arány: 5 % 

Név (Cégnév): Tiszagyenda Község Önkormányzata szavazatszám: 5. arány: 5 % 

Név (Cégnév): Tiszaigar Község Önkormányzata szavazatszám: 5. arány: 5 % 

Név (Cégnév): Tiszaörs Község Önkormányzata szavazatszám: 5. arány: 5 % 

Név (Cégnév): Tiszaroff Község Önkormányzata szavazatszám: 5. arány: 5 % 

Név (Cégnév): Tiszaszentimre Község Önkormányzata szavazatszám: 5. arány: 5 % 

Név (Cégnév): Tiszaszőlős Község Önkormányzata szavazatszám: 5. arány: 5 % 

Név (Cégnév): Túrkeve Városi Önkormányzat szavazatszám: 5. arány: 5 % 

11.5. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét 
képviselő tag részt vesz. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, a megismételt taggyűlés 
az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog 
mértékétől függetlenül határozatképes. A taggyűlés és a megismételt taggyűlés között 
legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb tizenöt 
napnál.  

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

11.7. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze. 

12. Az ügyvezetés és képviselet 

12.1.232 A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője: 

 Név: 233 Vass Renáta .........................................................................................................  

Lakcím:  ...................................................................... H-5222 Örményes, Tulipán u. 16.  

Cégnév (név): 234 ................................................................................................................   

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 235 .........................................................................   

Székhely: ...........................................................................................................................   
                                                        
232 Több ügyvezető esetén bővíthető.  
233 Természetes személy esetén kell kitölteni. 
234 Szervezet esetén kell kitölteni 
235 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám. 



Képviseletre jogosult neve:  ...............................................................................................    

Lakcím:  .............................................................................................................................   

Az ügyvezetői megbízatás236 

a) határozott időre237 
b) határozatlan időre szól. 

A megbízatás kezdő időpontja:  ........................................................................ 2017-05-02

  

A megbízatás lejárta:238  ..................................................................................................... 

  

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / 

munkaviszonyban239 látja el. 

13. Cégvezető 

13.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére240 
a) sor kerülhet. 
b) nem kerülhet sor. 

13.2.241 242Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k): 

Név:  .................................................................................................................................. 

  

Lakcím:  ............................................................................................................................. 

  

Kinevezés kezdő időpontja:  ............................................................................................... 

  

13.3. Az ügyvezetés a cégvezető számára általános képviseleti jogot62 

 a) biztosíthat. 
 b) nem biztosíthat.  

14. Cégjegyzés 

14.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak: 

Név: Vass Renáta

  
243Név:  ..............................................................................................................................  

                                                        
236 Aláhúzással jelölendő. 
237 Legfeljebb 5 évig (Ptk. 3:114.§). 
238 Az a) pont választása esetén kitöltendő. 
239 Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező. 
240 Aláhúzással jelölendő. 
241 Kizárólag a 13.1. a) pont aláhúzása esetén tölthető ki. 
242 Több cégvezető esetén bővíthető.  



14.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:244 

a) Név:  ..............................................................................................................................  

és 

Név:  ................................................................................................................................ 

  

együttesen jogosultak cégjegyzésre. 

b)245 Név:  ..........................................................................................................................  

és 

Név:  ................................................................................................................................ 

  

együttesen jogosultak cégjegyzésre. 

15. Felügyelőbizottság 

15.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására246 
a) sor kerül. 
b) nem kerül sor. 

15.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik. 

15.3. A felügyelőbizottság tagjai: 

Név:  .................................................................................................................................. 

  

Lakcím:  ............................................................................................................................. 

  

A megbízatás247 

a) határozott időre248  
b) határozatlan időre 
szól. 

A megbízatás kezdő időpontja:  .......................................................................................... 

  

A megbízatás lejárta: 249 

 …………………………………………………………………………

…………….. 
                                                                                                                                                                             
243 Szükség esetén bővíthető.  
244 Szükség esetén kitöltendő. 
245 Szükség szerint bővíthető. 
246 Aláhúzással jelölendő. 
247 Aláhúzással jelölendő. 
248 Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §). 



Név:  .................................................................................................................................. 

  

Lakcím:  ............................................................................................................................. 

  

 

A megbízatás250 

a) határozott időre251  
b) határozatlan időre 
szól. 

A megbízatás kezdő időpontja:  .......................................................................................... 

  

A megbízatás lejárta: 252 

 …………………………………………………………………………

…………….. 

253Név:  ..............................................................................................................................  

Lakcím:  ............................................................................................................................. 

  

A megbízatás254 

a) határozott időre255 
b) határozatlan időre 
szól. 

A megbízatás kezdő időpontja:  .......................................................................................... 

  

A megbízatás lejárta: 256  ....................................................................................................  

16. Könyvvizsgáló257 

A társaság könyvvizsgálója: 

Név:258  ..............................................................................................................................  

                                                                                                                                                                             
249 Az a) pont választása esetén kitöltendő. 
250 Aláhúzással jelölendő. 
251 Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §). 
252 Az a) pont választása esetén kitöltendő. 
253 Bővíthető. Ha a társaságnál kötelező felügyelőbizottság létrehozása, háromnál kevesebb tagú felügyelőbizottság felállítása semmis. 
254 Aláhúzással jelölendő. 
255 Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3: 121. §). 
256 Az a) pont választása esetén kitöltendő. 
257 A Ptk. 3:38. § és 3:129-131 § esetén. 
258 Természetes személy esetén kell kitölteni. 



Lakcím:  ............................................................................................................................. 

  

Kamarai nyilvántartási száma:  ........................................................................................... 

  

Cégnév:259  .........................................................................................................................  

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:  .........................................................................................................  

17. A társaság megszűnése 

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó 
vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani. 

18. Egyéb rendelkezések 

18.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e 
kötelezettségének260 
a) a Cégközlönyben 
b) a társaság honlapján261 
tesz eleget. 

18.2. Egyszemélyes társaság jön létre, ha egy többszemélyes korlátolt felelősségű társaság 
valamennyi üzletrészét ugyanaz a tag szerzi meg. A társaság egyszemélyessé válásától 

                                                        
259 Szervezet esetén kell kitölteni. 
260 Aláhúzással jelölendő. 
261 Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségének honlapján tesz eleget, a cégjegyzéknek tartalmaznia kell a társaság 
honlapjának címét. 



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. 

18.3. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

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

Tagok aláírása: 

................................................................................................................................................ 
        Név: 

................................................................................................................................................ 
        262Név: 

................................................................................................................................................ 
        Név: 

................................................................................................................................................ 
        263Név: 

................................................................................................................................................ 
        Név: 

................................................................................................................................................ 
        264Név: 

................................................................................................................................................ 
        Név: 

................................................................................................................................................ 
        265Név: 

................................................................................................................................................ 
        Név: 

................................................................................................................................................ 
        266Név: 

................................................................................................................................................ 
        Név: 

................................................................................................................................................ 
        267Név: 

................................................................................................................................................ 
        Név: 

................................................................................................................................................ 
        268Név: 

                                                        
262 Bővíthető.  
263 Bővíthető.  
264 Bővíthető.  
265 Bővíthető.  
266 Bővíthető.  
267 Bővíthető.  
268 Bővíthető.  



................................................................................................................................................ 
        Név: 

................................................................................................................................................ 
        269Név: 

................................................................................................................................................ 
        Név: 

................................................................................................................................................ 
        270Név: 

................................................................................................................................................ 
        Név: 

................................................................................................................................................ 
        271Név: 

................................................................................................................................................ 
        Név: 

................................................................................................................................................ 
        272Név: 
 

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:273 
................................................................................................................................................
” 

Dr. Hirt Mihály ügyvéd 
 
 
 
 
 

                                                        
269 Bővíthető.  
270 Bővíthető.  
271 Bővíthető.  
272 Bővíthető.  
273 Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyző által történő közokiratba foglalás. 


