
TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁS -  EGYES OKIRATOK 
CÉGBÍRÓSÁGI LETÉTBE HELYEZÉSE - AZ ÖNKORMÁNYZATI 
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV TULAJDONÁBAN ILLETVE A TELEPÜLÉSI 
ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ 
SZERVEZETEK ELHATÁROLÁSA 
 
Alkalmazott jogszabályok: Áht. 87. §. (1)-(2) bekezdés, 95/A §. (2)-(8) bekezdés, Ptk. 
36. §..  

 
A Z.-Ú. E. Korlátolt Felelısségő Társaság egyetlen tagja E. Város Önkormányzata.  
 
A céggel szemben az elsıfokú bíróság 2007. június 4. napján indított – hivatalból – 
törvényességi felügyeleti eljárást, melyben felhívta a céget, hogy a törvényes 
mőködését állítsa helyre, és „a továbbiakban a rá vonatkozó anyagi jogi jogszabályok 
– különösen az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 95/A §-a – 
rendelkezései szerint mőködjön”. A cég a felhívásra úgy nyilatkozott, hogy a társaság 
legfıbb szervének hatáskörébe utalt kérdésekben az egyedüli tag önkormányzat 
képviselı testülete dönthet, amely soron következı ülését 2007. augusztus 30-án tartja, 
ezért a felhívásban foglaltak teljesítésére határidı hosszabbítást kért.  
 
A cég ezt követıen nyilatkozatot nem tett, így az elsıfokú bíróság a fellebbezéssel 
támadott végzését a Ctv. 81. §. (1) bekezdés a.), b.) pontjai alapján a céget 500.000,-Ft 
pénzbírsággal sújtotta, egyben ismételten felhívta a törvényes mőködés 30 napon 
belüli helyreállítására.  
 
A végzéssel szemben a cég igazolási kérelmet és fellebbezést is elıterjesztett. 
Fellebbezésében – elsıdlegesen – az elsıfokú bíróság végzésének megváltoztatásával 
a törvényességi intézkedések mellızését; míg – másodlagosan – a kiszabott pénzbírság 
mérséklését kérte. Fellebbezésében elıadta, hogy az önkormányzati egyszemélyes 
társaság a helyi önkormányzatot az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
(Ötv.) 8. §. (1) bekezdése alapján terhelı helyi közszolgáltatást (köztisztaság és 
településtisztaság biztosítását) lát el, így bevételei szinte kizárólag az önkormányzattól 
származnak az azzal kötött keretszerzıdés alapján. A cég az elsıfokú bíróság eljárást 
megindító végzését követıen több más társaságnál érdeklıdött, hogy rendelkeznek-e 
az Áht. 95/A §. (5) bekezdésében meghatározott szabályzattal, de mindenhonnan 
nemleges választ kapott. Ezért is késedelmeskedett a szabályzat benyújtásával, 
melynek azonban – a fellebbezés benyújtásával egyidıben – eleget tett. A pénzbírság 
mérséklését arra figyelemmel kérte, mert álláspontja szerint a jogsértés súlya nem 
alapozta meg az 500.000,-Ft összegő bírság kiszabását.  
 
A cég által elıterjesztett igazolási kérelmet az elsıfokú bíróság a 2007. december 6. 
napján kelt – jogerıs – Cgt.6. szám alatti végzésével elutasította, mivel álláspontja 
szerint a cég az elmulasztott cselekményt a kérelem elıterjesztésével együtt nem 
pótolta. (Pp. 109. §. (2) bekezdés) 
 



A fellebbezés alapos, ugyanis az eljárást megindító végzésben meghatározott okból a 
céggel szemben nem volt helye törvényességi felügyeleti eljárás megindításának.  
 
Az Áht. 95/A §-ának törvényességi felügyeleti eljárás megindításakor hatályos (1) 
bekezdése szerint az állami vagy a 87. §. (2) bekezdésében említett önkormányzati 
költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezet 
mőködésére vonatkozóan a (2)-(8) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Áht. a 
95/A §. (2)-(8) bekezdéseiben – a 95/A §. (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodó 
szervezetekre – elıírja – más mellett – felügyelı bizottság kötelezı létrehozását; a 
gazdálkodó szervezet és tagja (részvényese) között létrejött szerzıdés, valamint az 
1.000.000,-Ft-ot meghaladó értékő ingyenesen vagyont juttató okirat cégbírósági 
letétbe helyezését; a vezetı tisztségviselık (felügyelı bizottsági tagok, vezetı állású 
munkavállalók) javadalmazására vonatkozó szabályzat alkotását és cégbírósági letétbe 
helyezését.  
 
Az Áht. 87. §. (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv az államháztartás részét 
képezı olyan jogi személy, amely a társadalmi közös szükségletek kielégítését 
szolgáló jogszabályban, határozatban, alapító okiratban (együtt: alapító okirat) 
meghatározott állami feladatokat alaptevékenységként, nem haszonszerzés céljából, az 
alapító okiratban megjelölt szerv szakmai és gazdasági felügyelete mellett, az alapító 
okiratban rögzített illetékességi és mőködési körben, feladatvégzési és ellátási 
kötelezettséggel végzi. Az Áht. 87. §. (2) bekezdése d.) pontja szerint költségvetési 
szerv a helyi önkormányzati költségvetési szerv, illetve a helyi kisebbségi 
önkormányzati költségvetési szerv is.  
 
Az Áht. idézett törvényhelyeibıl következıen az Áht. 95/A §. (2)-(8) bekezdései az 
állami, vagy az önkormányzati költségvetési szerv (Ptk. 36. §., Áht. 87. §. (1)-(2) 
bekezdés) legalább többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezetekre ír elı 
szervezeti- és mőködési kötelezettségeket, valamint egyes okiratok cégbírósági letétbe 
helyezését.  
 
Az eljárás alá vont cég kizárólagos tulajdonosa azonban jelen esetben nem 
önkormányzati költségvetési szerv, hanem egy attól eltérı másik jogi személy, 
mégpedig települési önkormányzat. (Ötv. 9. §. (1) bekezdés). A települési 
önkormányzatok kizárólagos, avagy többségi befolyása alatt álló gazdálkodó 
szervezetekre pedig az Áht. 95/A §-a nem tartalmaz szervezeti- és mőködési 
elıírásokat. Az ugyan nem kétséges, hogy a települési önkormányzat az Áht. 87. §. (1) 
bekezdésében meghatározott alapító okirattal helyi önkormányzati költségvetési 
szervet alapíthat (Áht. 88. §. (1) bekezdés), amely alapítóként szintén részt vehet 
gazdasági társaság létrehozásában (Gt.III. 3. §. (1) bekezdés). Jelen esetben viszont 
nem erre került sor, így az elsıfokú bíróság az Áht. 95/A §-ára hivatkozással tévesen 
indított hivatalból törvényességi felügyeleti eljárást. 
 
Ezért az ítélıtábla az elsıfokú bíróság végzését a Ctv. 72. §. (2) bekezdése, a Pp. 259. 
§-a alapján alkalmazandó Pp. 253. §. (2) bekezdése alapján megváltoztatta, a 



törvényességi intézkedéseket mellızte; egyben a törvényességi felügyeleti eljárást a 
Ctv. 80. §. (4) bekezdése alapján megszőntette. 
 
Gyıri Ítélıtábla Cgtf.IV.25.088/2008/2.szám 
 


