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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Törppicur Nonprofit Közhasznú Kft. kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz, amelyben a 

megváltozott jogi környezetre hivatkozással a társaság közhasznú jogi státuszának jövőbeni biztosítása 

érdekében közszolgáltatási szerződés megkötését kezdeményezte.  

 

A cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 

(továbbiakban: Ctv.), továbbá a már korábban hatályba lépett egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 

törvény (továbbiakban: Civil tv.) rendelkezése értelmében csak azon gazdasági társaságok 

rendelkezhetnek közhasznú jogállással, amelyek közszolgáltatási szerződést kötöttek, megfelelnek a 

Civil tv. feltételeinek, és ismételten kérik közhasznú nyilvántartásba vételüket. A Civil tv. 75 §. (5) 

bekezdése úgy rendelkezik, hogy a törvény hatályba lépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú 

jogállású szervezetek 2014. május 31. napjáig vehetik igénybe a törvény hatályba lépése előtt 

megszerzett, jogszabályok által számukra biztosított kedvezményeket és csak ezen időpontig 

minősülnek közhasznú szervezetnek. Az ilyen szerzeteknek 2014. május 31. napjáig kellett 

kezdeményezniük az új törvénynek megfelelő, ismételt közhasznú nyilvántartásba vételüket, ellenkező 

esetben 2014. június 1. napjától közhasznú jogállásuk automatikusan törlődik. A Ctv. 9/F § (5) 

bekezdése nonprofit gazdasági társaságok esetében akkor teszi lehetővé a közhasznú jogállás 

megszerzését, ha közszolgáltatási szerződést kötött, és magánokiratban vállalja a Civil tv. szerinti 

feltételek teljesítését.  

 

A Törppicur Nonprofit Közhasznú Kft. 2008. december 1. napjától működteti az Aprajafalva Családi 

Napközit. Az ügyvezető kezdeményezte, hogy a gyermekjóléti szolgáltatások és ifjúsági ügyek 

közfeladat tekintetében közszolgáltatási szerződést kötne önkormányzatunkkal a közhasznú jogi 

státuszának biztosítása érdekében. A társaság a közszolgáltatási szerződés keretében vállalja, hogy a 

jogszabályban meghatározott keretek között biztosítja a gyermekek napközbeni ellátása tekintetében 

az időszakos gyermekfelügyeletet. 

 

Tekintettel arra, hogy az ismételt közhasznú nyilvántartásba vételt 2014. május 31. napjáig a 

társaságnak meg kellett tennie, így a közszolgáltatási szerződést (1. sz. melléklet) 2014. május 29. 

napján aláírtam, melyhez utólagos jóváhagyását kérem a képviselő-testületnek.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleményének 

figyelembevételével a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.  

 

Határozati  javaslat:  

 

A Képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 

véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Közszolgáltatási szerződés a Törppicur Nonprofit 

Közhasznú Kft-vel című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) A Képviselő-testület egyetért az 1. sz. mellékletben szereplő közszolgáltatási szerződés 

megkötésével, ezért azt utólagosan jóváhagyja.  

 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ügyvezetőt a döntésről tájékoztassa.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polics József polgármester 

 

 

Komló, 2014-07-02 

        Polics József 

        polgármester 



1. sz. melléklet 

 

 



 



 



 


