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ELŐTERJESZTÉS 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 10.-i ülésére  

az MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzletrészének elővásárlási 

jogáról való lemondásról 
 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

Az MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft-t (8700 Marcali, Dózsa Gy. 

u. 1.; a továbbiakban: MTKSZ) 33 település önkormányzata alapította, tevékenységét 29 

településen végzi. A Kft. fő tevékenységként ellátja a tulajdonos önkormányzatok 

illetékességi területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat.  

   

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseire – különösen a 

finanszírozás jelenleg hatályos szabályaira – tekintettel fontos lenne, hogy a Marcali 

Kistérségi Többcélú Társulás (a továbbiakban: Társulás) is tulajdonosává váljon az 

MTKSZ-nek. Ennek érdekében Marcali Városi Önkormányzat a tulajdonában álló 

üzletrészből 100.000 Ft – azaz egyszázezer forint – értékű üzletrészt kíván eladni a Marcali 

Kistérségi Többcélú Társulásnak. A Társulás így olyan cégben szerezne tulajdonrészt, 

amely tevékenységi körében a Társulás feladatkörébe tartozó tevékenységet lát el (Tárulási 

Megállapodás Helyi környezet- és természetvédelem feladat 4. pontja), továbbá üzemelteti 

azokat a Társulás tulajdonában álló eszközöket, amelyeket a Társulás a KEOP-1.1.1/C/13-

2013-0039 kódszámú pályázat keretében szerzett be.  

A MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. társasági szerződés 8.2 

pontja, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:166 § (2) 

bekezdése alapján az üzletrészek tulajdonosait elővásárlási jog illeti meg. Figyelembe véve, 

hogy Segesd község tulajdonosi jogosítványai nem sérülnek, üzletrész aránya változatlan 

marad, javaslom, hogy a képviselő testület elővásárlási jogával ne éljen. 

 

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az alábbi határozati javaslat szerint 

szíveskedjen döntést hozni az elővásárlási jogról való lemondásról.  

 

Határozati javaslat: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (V. …) 

önkormányzati határozata elővásárlási jogról lemondásról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a MTKSZ 

Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. társasági szerződés 8.2 pontja, 

valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:166 § (2) 

bekezdése alapján biztosított elővásárlási joggyakorlásról szóló előterjesztést, mely 

alapján a képviselő-testület kinyilatkoztatja, hogy elővásárlási jogával nem kíván 

élni.  
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2./ A képviselő-testület felhatalmazza Péntek László polgármestert, hogy a testület 

döntéséről értesítse Marcali Város Önkormányzatának polgármesterét. 

 

Felelős: Péntek László polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Segesd, 2017. május 5. 

 

                                                                                                             Péntek László 

                                                                                                              polgármester 
 


