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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. felügyelő bizottsága jelenleg nem a jogszabályoknak és a Kft. alapító 

okiratában foglaltaknak megfelelően működik az alábbiakra tekintettel. 

A felügyelőbizottság tagjai jelenleg a cégnyilvántartás alapján: 

 

A 

felügyelőbizottsági 

tagok adatai 

15/17. Dr. Suha György Zsolt (an.: Fodor-Nagy Erzsébet) 

1118 Budapest, Nagyszalonta utca 15. 

Jogviszony kezdete: 2021/03/30 

Jogviszony vége: 2026/03/19  
A változás időpontja: 2021/03/30  
Bejegyzés kelte: 2021/04/20 Közzétéve: 2021/04/21  
Hatályos: 2021/03/30 ... 

15/18. Dr. Zsikó Roland (an.: Bandel Eszter) 

2337 Délegyháza, Kossuth Lajos utca 42. 

Jogviszony kezdete: 2021/03/30 

Jogviszony vége: 2026/03/19  
A változás időpontja: 2021/03/30  
Bejegyzés kelte: 2021/04/20 Közzétéve: 2021/04/21  
Hatályos: 2021/03/30 ... 

15/19. Szalkai Gábor (an.: Fábián Mária) 

2142 Nagytarcsa, Zrínyi utca 36. 

Jogviszony kezdete: 2021/03/30 

Jogviszony vége: 2026/03/19  
A változás időpontja: 2021/03/30  
Bejegyzés kelte: 2021/04/20 Közzétéve: 2021/04/21  
Hatályos: 2021/03/30 ... 

 

 

A társaság könyvelőjétől megtudtam, hogy tényleges munkát nem végeztek, soha nem is találkozott 

velük sem írásban, sem szóban nem érdeklődtek nála a társaság helyzetéről. A felügyelő bizottság 

beszámoltatását terveztük a szeptember 14-i képviselő testületi ülésünkre és ekkor értesültünk a 

lemondásról. Az ügy feltárásakor kiderült az is, hogy az ezzel kapcsolatban szükséges lépések nem 

kerültek foganatosításra. Ennek a kivizsgálása a képviselő-testület 185/2022. (IX.14.) határozata alapján 

jogi szakértő igénybevételével folyamatban van. Mellékelten csatolom a dr. Rácz József ügyvéd úr 

levelét az ügyben.  

 

Szalkai Gábor és dr. Suha György tisztségükről a Polgármester Úrnak címzett levelükben 2021. 

december 31-vel lemondtak. A lemondó nyilatkozatokat tájékoztatásul megküldték a társaság vezető 

tisztségviselőjének. Lemondó nyilatkozatuk a jelen előterjesztés mellékletét képezi. Megállapítható, 

hogy a felügyelő bizottsági tagok nem a jogszabályokban meghatározottak szerint, vagyis nem a vezető 

tisztségviselőhöz intézték lemondó nyilatkozatukat, de értesítették róla vezető tisztségviselőt is.  
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dr. Zsikó Roland felügyelő bizottsági tag lemondó nyilatkozata nem áll rendelkezésünkre. Ugyanakkor 

mivel feladatát nem a jogszabálynak megfelelően látta el, javaslom visszahívását. 

 

A korábbi tagok helyett javaslom az alábbi személyeket kinevezni: 

1. …………………. 

2. ………………….. 

3. …………………. 

 

A felügyelő bizottsági tagokkal szemben támasztott jogszabályi követelmények az alábbiak: 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 

alapján: 

4. § (1) A köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező.   

(2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága - ha törvény eltérően nem rendelkezik 

- három természetes személy tagból áll, kétszáz millió forintot meghaladó jegyzett tőkéjű gazdasági 

társaság esetében legalább három, legfeljebb hat természetes személy tagból áll. 

 

A Polgári törvénykönyv rendelkezései: 

3:26. § [A felügyelőbizottság létrehozása és tagsága]     

(1) A tagok vagy az alapítók a létesítő okiratban három tagból álló felügyelőbizottság létrehozását 

rendelhetik el azzal a feladattal, hogy az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából 

ellenőrizze. 

(2)  A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a felügyelőbizottsági tag jogi személy, a jogi személy 

köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a felügyelőbizottsági tagi feladatokat a nevében ellátja. 

A felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. Nem lehet 

a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, 

továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. 

3:22. § [A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok]     

(1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

(2) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, 

aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat 

a kijelölt személyre is alkalmazni kell. 

(3) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés 

büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 

(5) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely 

foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt 

tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 
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(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit 

eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

Figyelembe kell venni továbbá a Mötv. rendelkezéseit is: 

36. § (1) Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja 

nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat 

megingathatja, továbbá nem lehet   

h)  a helyi önkormányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság, 

továbbá a helyi önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított 

gazdasági társaság legfőbb szervének - kivéve, ha a gazdasági társaság legfőbb szerve a képviselő-

testület - tagja, személyes közreműködője, képviselet ellátására jogosultja; 

 

(3) A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A 

felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem 

utasíthatóak. 

(4) Az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a döntéshozó szerv 

választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön 

létre. 

(5) A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a 

jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi. 

3:25. § [A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnése]     

(1) Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás 

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 

b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 

c) visszahívással; 

d) lemondással; 

e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 

f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával; 

g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró ok bekövetkeztével. 

3:27. § [A felügyelőbizottság működése]     

(1) A felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket 

megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. 

(2) A felügyelőbizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a 

vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési 

számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és 

szakértővel megvizsgáltathatja. 

(3)  A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. 
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3:28. § [A felügyelőbizottság tagjainak felelőssége]     

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő 

teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség 

szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben. 

 

A felügyelő bizottsági kinevezéssel komoly, felelősségteljes munka is jár, ami nem várható el 

önkéntességi alapon. Javaslom, hogy megbízásukhoz bruttó 60.000Ft/hó juttatás is társuljon.  

A javadalmazással kapcsolatban a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. alapító okirata a 

következőket tartalmazza: 

9.1. Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló társaságnál betöltött vezető 

tisztségviselői megbízatás vagy felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. 

A felügyelőbizottság elnökének e jogviszonyra tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja 

meg mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösének, illetve a felügyelőbizottság többi tagja 

esetében annak háromszorosát. 

 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztést tárgyalja meg és hozzon döntést a 

Felügyelő Bizottsági tagsággal és illetményével kapcsolatban. 

 

Nagytarcsa, 2022. november 14. 

                                                  Tisztelettel: 

 

                        Berna-Pataki Szandra s.k. 

     önkormányzati képviselő 
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I. Határozati javaslat 

 

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2022.(…….) határozata 

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 35.) Felügyelő 

Bizottsága kinevezéséről szóló 24/2021. (III.30.) Polgármesteri Határozattal kinevezett dr. Zsikó Roland 

(2337 Délegyháza, Kossuth Lajos u. 42.) felügyelő bizottsági tagot a mai nappal megbízatásából 

visszahívja. 

Továbbá rögzíti dr. Suha György (1118 Budapest, Nagyszalonta u. 15.) és Szalkai Gábor (2142 

Nagytarcsa, Zrínyi u. 36.) felügyelő bizottsági tagok lemondását. 

Egyidejűleg felhívja a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft ügyvezetőjét, hogy tegye meg a 

szükséges intézkedéseket a visszahívott és a lemondott felügyelő bizottsági tagság cégjegyzékben 

történő átvezetése érdekében. 

 

Határidő: 2022. december 28. 

Felelős: Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 

II. Határozati javaslat 

 

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2022.(…….) határozata 

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagytarcsai 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 35.) Felügyelő Bizottsága 

tagjainak jelen határozat meghozatalától számított 5 éves időtartamra az alábbi személyeket választja: 

() 

() 

() 

Továbbá megállapítja, hogy a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának tagjai 

egyenként bruttó 60.000 Ft/hó megbízási díjra jogosultak.   

Egyidejűleg felhívja a Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft ügyvezetőjét, hogy a fentiek átvezetése 

miatt megválasztott felügyelő bizottsági tagok cégjegyzékben történő rögzítése érdekében tegye meg a 

szükséges intézkedéseket. 

 

Határidő: 2022. december 28. 

Felelős: Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 


