Hajdúsámson'y'áros Önkormányzata Polgármersterétől

ELÓTERJESZTÉS

a Hajdúsági Hu!ladékgazdá!kodási Szolgáltató Nonprofit Kortátolt
Felelősségű Társaság
társasá g i s:Ierződésének módosítása tá rgyába n

Tisztelt Képviselő-testü let!

A

KormánY az AlaPltÖrvénY 53 cikk (1) bekezdésében
meghatároz<rl|t hatáskörében, figyelemmel
katasztrÓfavédelelmról és a hozzei kapcsolódó egyes torvenyek
nnódosítiásáról szóló 2O11. évi
cXXVlll tÓrvénY tillA. §-ára. az Alaptöivény ss Óii<t< (i) oetázoestioen
meg-határozott eredeti
jogalkotÓi hatáskörérben
Alaptörveny 15.;ikk 1rloer<Öz'oesében nregnatáróiott feladatkörében
.az
eljárva veszélYhelYzetet hirdetett ki a veszélyhely.'eí riniroeteséról
s:zr5ld 47812020. (Xl.

a

rendelet (Korm. rendelet) szerint.

3,) Korm.

A

katasztrófavédelemról és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
nródosítlisáról szóló 2011. évi
CXXV|ll, tÖrvénY (Kat.,t 46. § (4) bekezdese alapján'veszelyhelyzetben
a táráóuresi önkormányzat
kéPviselŐ-testÜletének, a fóvárosi, mel]yei kozgyűlésnet< telaáár
és hatásköret á' jór9armester, illetve
a főPolgármester, a ntergyei közgyűlés elno[á gyakorolja, Énnek keretében nem foglalhat
állást
önkormányzati intézrnén'yátszervezés;éről, megsiúntetésóről, ellátási,
s;zolgáltatási körzeteiról, ha a
szolgáltatás a települést
is érinti,

Hajdúsámson Város_Önkormányzata a Hajdúsági Hulladékgazdálkrrdási
Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt FelelősségúiTiársaság @220 Hajdúboszorm?ny, Radnóti
utca 1,, a továbbiakban: HHG Kft.)
résztulajdonosa '100 00l] Ft törzsbetétt,:l, ennek megfelelóen 50
szavazatttal renrlelkezik,

A Hajdúsági Hulladekga:ldálkodási

Nclnprofit Kft. taggyűlése 2020 málus 29_én hozzáiárult,
hogy a
Kft megvásároljaa tlajdriböszormény Újvárosi utcilz, szám alatli
ing,attant ríCnizo.-os.29. számú
határozat), Az ingatlan ardásvétele megt'ortent,
9nnek az ú1 telephelyiek a tbt"siúset szükséges a
cé9bírÓságon bejegl19.zni, a társasági szeródesbe
belefoglalni. Á határozati jávasrat szerint a
társaság a 4220 HajciúbÖszormény, Úivarosi utca 12. szam atátt
2021. jianuár 31. napi hatállyal e'y új
telephelyet létesít.

A HajdÚsági Hulladékga;:dálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, Katlry Zsigmondnak
a határozott
időtartamra vonatkozó rnegbízatása 2021.
1anuai'st-en'lular,
ezén| szüllséges az ugyvezetó
munkaviszonYának

rneghosszabbÍtáser. A hat'ározati javaslat szerint |lathy
Zsigmond (anyja neve:
Mária,
lakhelY:
4220 HaJdúbös;lörmény, Szilasiy J. u. 109 sz.) megbízatása
Y"'g"
további 5 évre
'nrely"
kerÜl meghosszabbításrel, 2021. január 31.Lől 2026.
31.-ig,
nietoizast
;anuár
továbbra is
munkaviszony keretében látja el.
A Hajdúsági Hulladékg;rzdálkodási Nonprofit Kft, könyvvizsgálatát a Rác:z
és Domján Könyvvizsgáló
és AdÓtanácsadÓ Kcrrlátcrlt Felelősségű Társaság
r+Óss oébrlcen, Beregszászi pál u. 8., kamarai
száma: 000350), kijelölt l<önYvvizsgált, Dr, Domján'Anna (4032 Debr",;,.Í,
xaóti Gáspár u, 8., an:
Szűcs Anna, kamarai száma: 002617) lálla et, Á tonyvui.sgálo
megbí;zatásának 5 éves idótartama
2021, március 31-én lejár, ezert szukség-es a konyvúizsgató manoáturrrának
megnosszaobítása. A
határozati javaslat sz:erin]|^a_korabbi k)nivvizsgáló'megoizaiasa
tcrvábbi 5 évre rieghosszabbításra
keru|,2021 január 31.-tril 2026. január 3l,-lg.
A társaság egyes tagjait képviselő személyekben időközben az alábbi ,láltozÉrsok
történtek, melyet
szintén szükséges áfuezetni a Társasá9i szerződés megfelelő
részébe:

'
'
'
o

Hajdúdorog Város Önkormányzat Kft-tagnak a polgármestere
Horvárth Zoltán lett
HortobágY KÖzség Önkormányzat Kft-tágnak a poigármesterévé
Jerkab Áoam András
került megvála:;ztás;ra
Téglás Város Ctnkormányzat Kft-|agot polgármesterként
Szabó Csillba képviseli
a HajdÚbÖszÖrrnénl'i Városgazdálkodási Úonprofit Korlátolt
Felelős;ségű Társaság Kft.
tag ügyvezetójel K,crnáromi lmre lett

Kérem a Tisztelt Kep'viselŐ{estÜ]etet, rogY kihirdetett veszélyhelyzetre
való tekintettel a Kat. 46.
?
(4) bekezdése alaPján átruházott polgárráesteri
hatáskörben nózoti dönté,sre vcrnatkozó tájékoztatást§
elfogad ni szíveskedjerr.
82/2020. (Xll. 01.) polqá[nesteri határozat:

Hajdúsámson város Öntormanyzata Gpúselő-testületének
a katasztrófavédelemről és a hozzá
egyes tÖrvények mÓdosításáról szóló 2O11. évi CXXV|ll.
tr)rvény 46. § (4) bekezdése
szerinti hatáskörében eljiáró Hajdúsámson város polgármestere,
a veszéllrhelyzet kihirdetéséről szóló
47812020, (Xl 3,) Korrn. rendelettell kihirdetett
veszélyhelyzetben a Magyarország
kapcsolÓdÓ

helyi

ÖnkormánYzatairÓl szÓlÓ 2011. évi CL,(XXIX. törvény 107.
§-ában rneglratározcltt feladatkörben

-

eljárva

elhatározza, hog,,, tárnogatja a HajdÚsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság társasági szerzŐdésének 2.021, január 31. napjától történó módor;ítását az előterjesztés
mellékletét kéPezŐ elgysr3ges szerkezr:tbe foglalt társasági szerzódés s,zerint, llülönösen a társaság új
telePhelYének léter;ítélsére
IlV fejezet], a társaság egyes tagjarit képvise|ó személyekben
bekÖvetkezett idÖkÖzi 'létltozásokra [!'. fejezet], aZ ügyvezetó megbízatiásánal< idótartamában történt
mÓdosulásra [X. fejezet 2) pont], valamint az állandó könyvvizsgáló iadataib;an és megbízatásának
időtartamában bekö,letkezett változásckra [XVlll. fejezet 2) pont] tekrntetllel.

A határozatban
megteszi.

fogl;rlt ferladatok ellátársára vonatkozóan

a polgármester a toviibbi összes intézkedés

Határidő: 2020, december 1.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2020. december

1.

polgármester

Az előterjesztést készítette
Városfejlesztési és Mtjsza1,1i Osztálv:
Henzugyl es Gazdasáoi oSztálV:
:

Aliegyző:
Jegyző:

döntéshozatalra a Kat.

Dr, Szabó Róbert

,16.

§

j]z2]@né Diószegi Mária osztálwezető

L4

l|ujdosóné Czirják Mariann osztálvvezető
Dr, Deák Bernadett
Dr. Danku József

bh,
g_-? ./
,.

1

kcn'jlí

t

Oldal: 1
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,EGYSÉGES SZERKEZETBE IrOGLALT

TÁRsAs,ÁGt SzetvőuÉs
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
létrehozásáről

TERVEZET !!!

Haidúság i H u l ladékg arztdáI kodási
§zolglaltató Nonprofit

Korlátolt l=elelősségű'fársaság

2020. decembef ....

Készítette és ellenjegyezte:
Debrecen, 2020. dec;ember ,...

Oldal:
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TÁnsasÁGI Szrt?zőDEs
A

r]013. évi V. törvény szerinti

Nrrnprofit korlÉitolt Felelősségű Társasírg lrítreh ozásár ól
(F)GYSEGES SZERKEZETB EN)

flajdúsági HuIladékgazdátkoalási Szotgáttató Nonprofit
Korlátolt FelelŐs:ségű Társaságoí(székhelye:4220 Haj<lúböszörm,íny, Radnóti u. t. sz.; a

Szerződő fe|ek rögzíti]<, hogy a

Debreceni Törvényszék Cégbíróslága Cg. 09-09-010851 sz. alatt tartja ,,,yiluán.

A

társaság ggJ,es ta&iait képviselő személ},ekben, valami,nt az: üg]yrlezető megbírutáránuk
időtananrában. illetóleg a kön},,ivizsgáló adataiban és megbízatilsának idótartamában történt
változásra figyelemrnel, továbbá az új telephely létesítésére
tekintettel a társaság taggyűlése a(z)
.-.12020.12..... sz. taggyűlési határozatáva! a társasági silerződést 20i1. ianuár 31-i
hatállyal módot;Ítcltl,a, a módosításokat pedig a társaság jogi kélpviselője a tétasrto okiratral
egységes szerkezel_be fbglalja az alábbiak szerint:

l. BEVEZETŐ HENDELKEZÉSEK
Jelen egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés a Polgiá.ri Törvénykönyvről szóló 2Ot3. évi
V. tÖrvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) alapján mag-ábá foglalja az

alulírott társaság társasági szerződésének a módosításokkal egyse§és szerÍezetbJ foglalt
szabályait.

A fentiekre tekintettel a társaság a továbbiakban is l,tatfuozat|anideig működik a tagok üzletszení
kÖzÖs gazdasági tevékenységénekelőmozdítása, továbbá a vclnatkozó jogszabályok és a
tisztességes üzleti verseny keretei között az alábbi feltételek mellett.

A trársaság jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, mely a cégneve alatt jogképes,
jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat. így különösen tuLlá3dont izerezhet,
szerződést
köthet, pert indíthat és perelhető.

A

társaság a Ptk. hatálybalépésévelösszefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
2013. évi CLXXVil. törvény 9. § (2) bekezdése, illetve 12. § (:l) bekezdése alapján a ptk,
rendelkezéseivel Összhangban álló továbbműködéséröl döntött. E;rre figyelemmel á irársaság a
módosítás keltétől (a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködés időponla)
alkalmazza a ptk. rendelkezéseit.

lt. A

TÁRsAsÁG cÉcruevr
Haj dúsági Hulladékgazdálkodási

Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Oldal:
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lll. A TÁRsAsÁc növloírerr cÉcNEvE
Ftaj dúsá gi

Hulladékgazdál kodási Nonprofit Kft.

tV. A TÁRsAsÁc SZÉKHELYE, TELEPHELYE,

V.

Székhely: 4220 Hajdliböszörmény,

Radnóti u. l. sz.

Telephel y32ft 4220 Haj dtiböszörmén y,

O

A

l 329 l 4 hrsz.

TÁRSAsÁc TAG.IAINAK ADATA!

A társaság alapítói:

.

Hajdúböszörrnény Városi Önkormányzata

(:,4220 Hajdúböszörmény, I}ocskai

képv,iseli: Kiss,\ttila polgárrnester)

Balmazújv'áros

KSH

.

Vár9_"_

tér i. sz. KSH törzsszám: 15372514_75ll3210g,

9|kgtmányzata (4060 Balrnazrijvárols, Kossuth tér l.

tÖrzssz'án:r: 15373175-7:j1l32l09, képviseli: Hegediis pétór polgámester)

Bocskaikert Község Önkormán yzata
Boclskail<ert, Poroszlay u. 20. sz.,

(421l

képviseli: Silöl[ős Sándor pol;3ármester)

.

Folyás Község Önkormálryzata

(4095 Fo|yás. Kossuth

u. 13.

képviseli : Magyar Sándor polgármester)

.

SZ.,

KSH

KsH

sz.,

tijrzsszlám: 15376295-75l132109,

törzsszíim:

15376185-751 132109,

Görbeháza Kö,zség Önkorm ányzata
(4075 Görblehá:la, Böszörményi u. 39. sz., KSH tr5rzsszlám:
15373481-75l l 32I0g,
képviseli:
Gjiric,z Béla Lászlóné polgármester)

Hajdúdorog Viiros Önkormán yzata

.

(4087 Hajrlúdc'rog, Tokaj i u, 4. sz., KSH törzssztim:
képviseli : aoru,ltn Zorun polaá rmester)
Hajdúhadház Város Önkcrrmányzata
(4242 Hajdúhadház, Bocsl.:ai tér l. sz.,

KSH

tö|rzsszám: 15313230-75l

Hajdúnánás Város Önkormányzata
(4080 Hajdúnár:rás, KÖztársaság tér 1. SZ.,

KSH

tcirzsszám: 15372662_15113210g,

képviseli: Csáfordi Dénes pol13ármester)

.

képviseli: Szólláth Tibor Zoltiin polgármester)

.

15373216-751 l32 l09,

l32_109,

Hortobágy Kö:rség Önkorm ányzata
Hortobágy.
,C.:|n"g: János u. 1. SZ., KSH tcirzsszám: 15373498-75l132l09,

(407l

képviseli: Ja*an,qdám

An@

Oldal, 4

Polgár Város Önkormá n,yzala
(4090 Polgár, Barankovir:s tér 5. sz,, KSH

törzss,.ám:

l5373388-751 l32109.

törzsszám:

15375809-7

képl,iseli: Tóth Iózsef polgármester)

Téglás Város Önkormán yzata

(4243 Téglás, Kossuth u. 61, sz.,
képr,, isel i : §zúz Cabaaolqá rm este
D

KSH

Tisza gyu l ahá,za község rö n kormá n yzala
(,4091 Tisz:agyulaháza. Kossuth u. 13. sz.,
képv iseli: lvíikó Zoltán polgármester)

Újszentmtlrgilta Község Önkormán yzala
(4065 Ujszlentrnargita, Rákóczi u. 125. SZ.,

képviseli: Clsetneki Csaba polgármester)

ÚltiXos Község Önkormirn yzala
(4096 Ujtikos, Arany Jálros u. 12. sz.,

képviseli : Takác:s József polg írrmester)

l32

5

l 132l09.

KSH

torzsszám: 15315407-15113il109,

KSH

törzsszám:

KSH

15375452-7_51 132l09.

törzss:zám: 15375414-75l l32l09.

HajdúbÖszÖrményi Városgazdá|kodási Nonproíit Korlátolt Felelősségű
Társaság
(4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. l. sz. cégjegyzékszám: Cg. 09-09-00320l,
képviseli :

Kom,áromi

rmr,úgJruezeó

Hajd úsámson Város Önllormán yzala
(4251 Hajdúsámson, Szabildság tér 5. sz.,

képviseli: Antal Szabolcs polgármester)

v!.
l

)

A

KSH lörzsszám:

15778544-841132109.

TÁRsAsÁc TEvÉKENysÉGlrönel

A társaság

álta|

íblyatni kívánt közhasznú

tevékenység:

A tag Önkormárnyzatok területén a hulla<lékgazdálkodási közszolgáltatás

ellátása.

A társaság által folytatott kö:rhasznú tevékenység az alapító önkormányzaíközfeladatának
ellátásához kapcsolódik, mely közfeladat teljesítéséta Magyarország helyi
önkormányzatafuól szó|ő2O1L. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdéi tl. pontla írja eiő
(l

9. hulladékgazdálkodás)

A társaság szolgriltatásaiban

A

- tag|án

társaság a gazdasági-vállalkozási

kívül - bármely rászcrruló részesiilhet.
tevékenységet csak közhalsznú céljainak megvalósítása

érdek,ében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszély eztetve vég:,zi.

A

társaság kÖzvetlen politikai tevékenységei nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknali anyagi támogatást nem nyújt.

Oldal:

2) A

társaság főtevékenysége:

38.1 1

A

5l32

,08

Nem veszélyes hulladék gyűjtése

társaság egyéb tevékenységei:

37.00 ,08
,08
38,21
,08
38,32
39,0c]

,08

42.91,08
43.1 1

,08

43.12,08
43.13 ,08

43.99,08

49.39 ,08
49.41,08
71 ,12

,08

74,90 ,08
7,7.39,08

81.29 ,08

Szennyvíz gyűjtése, kezelése
Nem veszéLyes hulladék kezelése, ártalmatlarnítása
Hulladék ú irahasznosítása
Szennyezőtlésmentesítés, egyéb hul ladékkezelés
Vízi létesítrnényépítése
Bontás
Epítésiterület előkészítése
Talaj mi ntarlétel, próbafúrás
Egyéb speciális szaképítésm.n.s.
M.n,s. egyéb szárazfoldi személyszállítás
közúti áruszállítás
Mérnöki te,lékenység,műszaki tanácsa<lás
M.n,s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Egyéb takarítás

A

társaság a fentji feltüntetett levékenységeken túl is bármely o|yan gazdasági
tevékenységet
folytathat, amit törvény nem t,Llt, vagy nem kor]átoz.
1l

Ha jogszabálY valamely gazclasági tevékenységgyakorlását hLatósági engedélyhez
köti,
társaság e tevéke.nységet a jogerős hatósági .ng"aely alapján kezdheti'megl

4) JogszabálY által t<épesítéshezkötött

a

tevékenységet a gazdasági tiársaság akkor végezhet, ha
tevékenYségbenszerrlélyes közreműködést vállaló tagja, uugy a társasággal
munkavégzésre iránYuló polgári jogi vagy munkajogi
.iogvir;z&yt,an Z]to r.gárauu .gy
személy a képesílésikövetelménynek megfelel.

aZ

Vll.
l

)

.
.

A TARSASAG VAG,íoNl VlSzoNYAl

A társaság törzstőkéje

2) A

.

e

3.100.0D0

.- Ft, azaz Hárommill

iő-egysz:ázezer forint.

tagrrk törzs;betéitje, szavazatijoguk mértéke:

Hajdúböszörmérrry Város ÖrLkormányzata
- törzsbetéde 420.000,- Ft, azaz Négyszázhú szezer forint,
209 szavazaí

Balmazújváros \/áros Önkormán yzata
- tÖrzsbetétje 240.000,- Ft, azaz Kettőszáznegyvenezerforint,

119 szavazat

Hajdúdorog Város Önkormányzata
- törzsbetétje 120,000,- Ft, azaz Egyszázhús zezer foi.ní,
60 szavazat

Oldal:

.

Hajdúhadház Város Önkormányzata
- törzsbetétje l70.000,- Ft, a:l,azEgyszázhetvenezer
forint, 85

.
.
'
.
.

:szavaz:.at

lJajclúnánás Víiros Önkornrán yzata
- tÖrzlsbetétje 240.000,- Ft, a:,,az Kettőszáznegyvenezer

forint, I19 sz.avazat

Polgár Város Önkormányzilta
- törzsbetétje l1t0.000,- Ft, a;r,azEgyszáztízezer forint,

55i

szavazat

IIa.idúbÖsziirmlínYi Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelr5sségű Társaság

- tÖrzsbetétje 1.4,90.000,- Ft, azaz Egymillió-n égyszázkilencvenezer forint,
249 szavazat

Hajdúsáms()n Város Önkorrnányzata
- törzsbetétje l00t.000,- Ft, azazEgyszázezer forint, 50 szavazat
1. sz. közös

.
.

.
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tulajdonú üzletrrlsz:

BocskaikertKözségÖnkormányzata
- törzsbetétje 30,000,- Fí, azaz Hatmincezer forint

Téglás \'áros Önkormánüzata
- törzsbetétje 80.000,- Fí., azaz Nyolcvanezer forint

A kÖzÖs tulajdonú üzleíré:;z képviselője: Téglás Város Önliormányzata,55 szavazat
2. sz. közös

.
r

tulajdonú üzletr(isz:

Frrlyás Község Önkormányzata
- törzsbetétje l0.000,- Ft, azazTízezer forint

GörbeházaKözségÖnkormányzata
- törzsbetétje 30.000,- Ft, azaz Harmincezer forint

.

Hortobágy Község Önkormányzata
20.000,- Ft, azaz Húszezer forint

- törzsbetéde

.
.
.

Tiszagyulahíiza Község C)nkormányzata
- törzsbetéde l0.000,- Ft, azazTízezer foint
Újszentnrargita Község Onkormán yzata
- törzsbetétje 20.000,- Fí, azaz Húszezer forint

Újtikos Község Önkormán yzata
l0.000,- Ft, azazTízezer forint

- törzsbetétje

A kÖzÖs tulajdonú üzletrész képviselője: Görbeháza
49 szavazaí
3)

Község önkormán yzata,

A

társaság tagjai a tÖrzsbetétjük 100 vi-át ajelen egységes szerkezletbe
foglalt társasági
szerződés alái'rását megelőzőerl befizették, illetve,zotgaitatiak
a tiársas,ág

részéie.

Oldal: 7
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4) yuala9atiársasági szerződésben, Vagy annak módosítása során vállalt vagyoni hozzájárutását
határidÖben nem szolgáltatja, a társaság ügyvezetője harmincnapos i'átarioo kitűzésével
felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, Úogy a teljesús elmulasztása a tagsági
jogviszony megszűnéséteredményezi.

A

harmincnapos határidÖ eredménytelen eltelte esetében a ttrgsági jogviszony a határidő
lejámát kÖvető napon megszűnik. Enől a társaság tigyvezetője u'tu[ot írásban
köteles
értesíteni.

Az atag, akinek tagsági jogviszonya a fentiekben foglaltakra teliintettrll szűnt meg, a vagyoni
hozzájárulás teljesítésénekelmulasztása miatt a társalságnal: okozott kárért a
szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai silerint 1lelek

5)

A társaság

6)

A tagok melléksz:olgáltatás teljesítésérenem kötelesek.

aZ esetleges veszte]§égek fedezetére pótbefizetési kötelezett.séget nem írhat
elő.

VlIt. A TÁRSAsÁc ÉS,q TAGoK rÖzÖrrl JoGVlsz|oNY
l) A tÖrzsbetét a talg vagyoni hozzájárulása. Az izletrész a törzt;betéttrez kapcsolódó tagsági
jogok és ktitelezettségek öslszessége. Az üzletrész a társasiíg ny1lvántártásba vételével
keletkezik. Azonos mértékűüzletrészhez azonos tagsági jogok fúződrrek, kivéve a szavazati
jogokat, melYek a VII. feje:ret 2) pondában foglalták sierint kenülnek
meghatározásra.
Kivételt kéPez továbbá a Társllságh oz az alapííástkövetően csatlakoz<)tt Hajdús;mson
Város
onkormányzatának üzletrésze, melyhez a jelen létesítőr okiratban meghatározott

jclgosultságok és kötelezettségek tartoznak,
2) Minden tagnak egy törzsbetétr: lehet,

3) EgY tizletrésznel: több tulajd(lnosa is lehet. Ezek a személyek a társasággal
szembcn cg),
tagnak számítana.k;jogaikat cl;ak közös képviselőjük útjárr gyal:orolhatjaklzs
a tagot terhelő

kötelezettségekért egyetemlegesen kötelesek helytállni.

A

kÖzÖs kéPviseltőt a jogosultak maguk közül válaszdák meg a tulajdoni
hányaduk szerinti
og gyakorl ásával.

sz,av azati j

A

kÖzÖs kéPviselőnek a jogosultak személyében és tulajdrrni hzinyadárban
beállt valamennyi
változást be kell jelentenie a társaságnak, A képviselő szómélyének megválto
zását azúj közös
képviselőnek keljt bejelentenie.

Tekintettel arra, hogy a társaságot az alapítő önkormányzatlrk a rtérségi
hulladéklerakó
műkÖdtetése céljából alaPÍdák, ezért szükséges és indoktlt ia
szoros együttműködés, A
társaság műk,Ödése során a közös tulajdonú üzletrész önkormányzati
tulajjónosai részéreis
meg kell kÜldeni az önáIló üz;letrész tulajdonosok részérektildótt
iratokát, a taggyűlésen a
kcjzÖs tulajdonú iiizleí,rés.zképviselóje is jogosult részt venni,
éiszrevtiteleket, indítványokat
tenni, S jogosult a, társaság irataiba is betekinteni, az ügyve zetati,5lfelvilágosítást
kérni.

4)

Az üzletrészt kívlülálló személyre a pénzszolgáltatás ellenében történő

és az zitalakulás (egyesülés, sztitválás) kivételévelátruházni nem
lehet.

átruházás, az öröklés

Oldal:
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Az

Üzletrészt kívÜlálló szernélyre akkor lehet átruh ázni, htt a tag a
törzsbetétét teljes
nrértékben szolgáltatta, kivéve, ha az átruházásra azéríkerül sor, mert
a vagyoni hozzájárulás,
illetve a PÓtbefizetés (ha a társasági szerződést ezt lehetől,é teszli) teljr:sítéiének
elmulasztása
vagy kizárás miaLtt a tag tagsáqi viszonya megszűnt.

Az üzletrész a társaság önkormányzati tagJaira szabadon átruházható,
AmerrnYiben a tag nem Önkormányzati tagnak kívánja az üzletrészétpénzszolgáltatás
ellenében átruhá;lni, Űgy az önkormányzati tagokat az úzletrészre elő,vásiárlasijog
ille-ti meg,
melyet egymás közt az üzletr(iszeik arányában gyakorolhatnak.
5)

Az Üzletrészt Pénzszolgáltatál; el|enében kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha
ehhez a taggyűlés előzetesen és kifejezettenhozzájárult. Áz átruházá:;iszándékot
a tervezett
jogÜgYlet megktitését megelőző 30 nappal kotele.s az áttuházrtr
szárdékozó tag a társaság
ÜgYvezetőjérrek i'rásban bejelelnteni, A taggyűlés megtaga<lhatja ahozzájárulást,
imennyiben

a tag aZ Úzletré:;zét a taggytilés által nem kívánt szernély
ipl. konkurens, aki a táriaság
céljának elérésétveszélyeztr:theti, stb,) részérekívánja átrvháznil, ennek hiányában
a
taggYŰlés ahozziíjárulást m.egadja. Amennyiben a taggyűiés az ártruh
áz:.Áshoznem járul hozzá,
ÚgY a társas:ig, a tiársaság Önkormányzat taüai
1egyúas közt ilz üzletrészeik arányában), a
társaság nern Önl,1ormánYzat tag|a - ebben a sorrendben köteles,gk az litruháznr
kívánó tagtól
az Űzletrészét mr:gvásárolni, mely esetben a véte|ár megegyez:ik az űzletrész névértékével

(törzsbetét összegével).
6)

A tag Üzletrészének bírósági végrehajtási eljárás során történő értékesftésénél
a többi tagot, a
társaságot vagy.r taggyűlés á]tal kijelölt személyt - ebben a sorrendtlen - azüzletrészre
-a
bi,rósÉigi végrehaltási árverésen gyakorolható - elővásárlási jog illeti
meg. Ennek során az
elóvásárlásijog glYakorlására a 4-5 pontbeli rendelkezéseket megfeleltien ilkalmazni
kell.
A társaságot megillető elővásárlásijogot

a taggyűlés gyakorolja,

l) Az elővásiárlási jog átruházásil semmis. Az elővásárlási jog megsérté,sével
kötött szerződés
hatálYtalans ágának megállapítására pert csak a szerződésköÉstő]t
számított egyéves jogvesztő
határidőn belül lehet indítani.
8)

Az

Üzletrész átruházása esetén az átruházónak a tagsági jogviszonyból eredő jogai
és
ktitelezettsé gei az:, ld.zleírész megszerzőjére szállnak át.

Az üzletrész átruházásához írásbeli szerződést kell kötni.
Az üzletrész átrlházása

a társasági szerződés módosítását rrem ilgényli,

Az Üzletrész átruházása folylán

bekövetkezett tagváltozás a társasággal szemben annak

bejelentéstől hatályos; az úzl<>trészúj jogosultját á társaságga| szemű
a nyi|vántartásba
vételtől fúggetlenÜl a bejelenttlstől illetik meg a tagsági jogv[zonyból
eredő jogosultságok,
és terhelik a tagsá,ggal járó kötelezettségek.
9)

A tulajdonosváltc,zást és annall időpontját atagegyzékbe való Lejegyzés végett
az űzletrész
megszerzÖje - nYolc napon belül - köteles UÓietenteni a
tárűrágnat] e bejelentést
kÖzokiratban VagY teljes bizorryító erejű magánokiratban
kell rnegtenni, és mellékelni kell
hozzá az izletrés;z-átruházási szerződést, A bejelentésben nyilatkozni
kell a megszerzés
ténYénkívÜl an'Ól is, hogY az:, úzletrészrnegszórzője a tiirsasági
szerződés rendelkezéseit
magára nézve,, kötelezőnek ismeri el.

Oldal:
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l0)A

tag halála esetén örököse, a jogi személy tag átalakulása, egyes;ülése, szétválása
vagy
jogszabálY alaPjrín azüzletrésze tekintetében bekövetkezettjogutóálása
esetén ajogutod _ál
ÖrÖkÖsi minr5ség vagy a jogutr5dlás igazolásamellett - kérheii Ű:,űgyv,l,zettltől
a tágiegyzékbe
való bejegyz,ését,

Az

ÚgYvezető niegtagadhada az örökös vagy a jogutó<l bejegyzését,ha bármely
tag az
izletrész magához váltásáról az örökös vagy a jogutód Ue.legyiesi kérelménekhatályóssá
válásától számítrrtt harminc ]:lapos, jogvesztő határidőn belüi-nyilaltkozik, és
az izletrész
forgalmi értékétaz örökösnek vagy a jogutódnak kifizeti. A társaiági szerződés a lentiekhez
kaPcsolódóan az alábbi feltételeket írja elő. Az érintett tagolc akkclr gyakorolhatják
ezen
megváltási jogot. ha a nyilatkozatukban vállalják, hogy legfeljelbb 1 é,ven telül megiizetik
az
Úzletrész forgalrni értékét.A. forgalmi értéketa társasig kö,nyvviz:sg álója állapítja meg.
A.merrnYiben több tag is élni l<íván ezen jogával, úgy ezerijogukut u taisaság
cinkórmányzát
tagjai (egYmás közt az űzletrészeik egymáshoz viszonyított mértéke szerin], arányosan),
a
társaság nem önkormányzat taLgia - ebben a sorrendben - illeti nreg.

ll)Ha a jogi

személy tag jogutód nélkül úgy szűnik meg. lrogy úzletrrlszének sem a törlését
megelőzŐ, sem aZ Üzletrészre kiterjedően lefolytatott vagyonrend ezési eljárás
alapján nincs
Új jogosultja, a társaság a:7, .iLzletrész bevonásáról vagy az üzletrász tugo[ torotti
- törzsbetéteik ariínyában történő - felosztásáról köteles dönteni.

Ha a tag az iz|etrészét házastársi közös vagyonból szeíezte, a bíróság ri házassági
vagyonjogi
Perben a nem tag házastárs ktlrelmére, a Ptk. és a társasá gi sze:rződéls üzletréÚ_ átruházásra
vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával júttathat tárlsasági üzletrészt vagy
üzletrészhányadot; ebben az esetben azűzletrész másokai megelőző r:negúerzésére
irányuló
jog, valamint a tÖrzsbetét teljes mértékben történő szolgáltatására
vonatkozó feltétel nem
érvényesül.

A

fenti bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell abban az esetben
is, ha a
hzlzastársi közös vagyon rnegosztásáról a házastársak az üzletrész vonatkozásában
megállapodtak.
12)

Az üzletrész

a) átruházás;
b) a jogi személy tag szétválása

fol ytán az üzletrésze teki n tetében bekr5vetkezett j ogutódlás
öröklés;
a házastársi l kö,zös vagyon rnegosztása;
e) új jogosult hiányában a tag jogutód néIküli
megszűnése

c)
d)

esetén osztható fel.

Az üzletrész
13)

Törölve.

l4) Törölve.
15)

Törölve.

l6) Törölve.

felos ztásához a taggyű tés hozzáj árulása szükséges.

l
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l7) l\ tár:saság saját Úzletrészét ál:ruházással a taggyűlés határozata
alapjíin szerezheti meg.

l\ társaság a sajÍit Úzletrészétellenértékfejében a törzstőkén felüli
vallyona terhére szerezheti
rneg, A társaság Saját ÜZletrészétnem szerezheti meg ellenértéi<fejeben, ha osztalék
fizetéséről sem határozhatna, A saját űzletrészértnyújtandó ellenérték
f,edezetének
rnegiíllaPÍtásával Összefüggésben a beszámolóban és a ioib.:nsö
rnérlegben foglaltakat a
rnérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe
venni.

A

társaság azol<aÍ az izletrészeket szerezheti meg, anrelyell
esettin a törzsbetétet teljes

rnértékben szolgáltatták.

A

társaság saját Üz_letrészeinek alapjául szolgáló törzsbetétek
összege nem haladhada meg a

törzstőke ötven százalékát.

18)A társaság saját üzletrésze alapján tagsági jogokat nem gyakorothat,
ezen üzletrészt
határozatképles

séi g

me gál l apít ás án

ál

fi

gyel men-tivti t kel l

h

agyn i.

a

A társaságot a saját üzletrész után osztalék nem illeti meg,

A

társaság által ellenértékfejében

megszerzett üzletrészt a víisárlástól számított egy éven
belÜI a társaság k-Öteles elideg:níteni, a tagoknak törzsbetéteik
arányátlan térítésnélkül átadni
vagy a törzsl.őke-leszállítás szabályainak alkalmazásával bevon.ni.
19)

Az Üzletrész bevonása a taggyűlés döntése, amelynek kör,etkez,téb en az
üzleírészben foglalt
tagsági jogok és kÖtelezettség,ek összessége, és az úzletrész,jogosultjának
tagsági viszonya

megszűnik.

Üzletrész bevonása esetén az'llzletrész alapjául szolgáló ttirzsbeltét
összegével a törzstőkét
kell szállítani.
20) Ha a tagot a lríróslá.g kizárja a társaságból, vagy a tag
tagsági visllonya a

]e

vagyoni hozzájárulás

VagY a PÓtbelfizetés teljesítéséinek(ha a társasági .r".roo'ort
ez:t lóhetővJieszi) elmaradása
m,iatt szűnt meg, a volt tag űzletrészétértékesítenikell,

Az értékesítésfeltételeirÖl és módjáról a volt tagnak és a

társaságnak a tagsági viszony
megszűnésétől sz.iimított tizenöt napon belül kell megállapodnia,
A mJglállapodá"sban meg kell

határozni az értékesítés
határ.idejét, ami nem lehet hosszabb hárori' hónapnál,
továbbá a
minimális eladási árat, amel''lnek el kell érnie a volt tag á.ttal
nem teljesített vagyoni
hozzájárúás Vag}'PÓtbefizetésl (ha a társasági szerződést ezt
lehetőv(! teszi) összegét. Ha a
határiclőn belÜl nem jÖn létre rnegállapodás,-vagy a megállapoclás
szerinti Áatáridőben nem
tÖrténik mel aZ értékesítés,az úzletrészta társáság a m-egáliap,cdásra
vagy az értékesítésre
"árverésen
nYitva álló hatánidő lejártát liövető negyvenöt napon belül
nyilvános
köteles
értékesíteni.

A

társaság j'cgosult

az értékrlsítéslebonyolítása érdek ében az érttikesítéshezszükséges

int.ézkedések és n.yilatkozatok ]Tegtételére.

2l)Ha azŰzletrészértékesítésére
íirverésútján kerül

sor, a társas ágilzárvr:rés napját legalább
nYolc naPPal megelőzően köte1es az árverésről hirdetményt
közz:étennlL.
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:

a társaság nevét és székhelyét;
az átverés helyét és idejét;
az értékesítendőü:zletrész lényeges adatait;
a kikiáltási árat; és
a véte:Iár megfizettlsének határidejét és módját.

A kikiáltáSi

ár nem lehet alacsonyabb, mint a társaságnak a vo]lt taggal szemben a törzsbetét
vagy pótbefizetés teljesítésén:kelmulasztása miatti követelése.
22)

Az árverést közjegyző jelenlétében kell lebonyolítani, aki azárv,eréstőlkészült jegyzőkönyvet
közokiratba foglalja,

Az árverésen a l'olt tagon kívül bárki tehet ajánlatot az űzletré:;z megvásárlására. Az ajánlat
szerinti vételárnak a kikiáltál;i árat el kell érnie. A legnragasrabb iár:ajánlatot tevő szómély
ajánlati kÖtijttsége addig tart, amíg - az üzletrészre vonatllozó elővásárlási jogokra is

tekintettel - az elfogadást rencles körülmények között

A

várhatta.

legmagasabb árajánlat alapján a tiársaság tagjai, a társasá;g és ar társas ág á|tal kijelölt

harmadik személy azűzletréu, kívülálló személyre történö átrutiázására vonatliozó szabályok
megfelelő a]kalrrnazásával eltivásárlási jogot gyakorolhatnak. ]la a jogosultak nem élnek e
jogukkal, az árve:résen tett legmagasabb árajánlatot kell elfogadni.

Az Üzletrész árverésen való értékesítéseesetén a vevő
a volt taggal a tárrsaság számol el.

A Vételárból

a vételárat a társaságnak fizeti meg és

a tá'saság igényt tafihat a volt tag által nem teljesített vagyoni hozzájárulás vagy

PÓtbefizetés (ha a társasági:;zerződést ezt lehetővé teszi) ösl;zeger,Ó. Ha a vételár ezt az
Összeget meghaladja, a többle:tből a társaság az értékesítés
költsé§eirrek megfelelő összegre
jogosult; a vételár ezt meghalirdó része a volt tagot illeti meg.

Ha a befolYt vételár - az elői,,ő bekezdésben foglaltak figyelernbevételével _ az értékesítés
kÖltségeire nem rryújt fedezetr:t, a vételárból meg nem te.Úio kciltségeket a volt
tag köteles a
társ as ág r észérernegtédteni.
Hia az árveréisen senki nem tut legalább a kikiáltási árnak megfeleli5 ajánlatot,
az árverést
rLeghiúsultnirk ke]l tekinteni.

A tagkízárásának vagy tagsáp;i viszonya megszűnésének időpontjától számított hat hónapon
belÜl az üzletrész;t tetszőleges alkalommal ismételten árverésre ]lehet bocsátani.
BátmelYik sikertelen árverési l<övető harminc napon belül a társaság az:úzletrészt bevonhatja.
Ha a tag kizárásának vagy tagsági viszonya megszűnésénelliáőpon tjátől számított hat
hrlnaPon belÜl a volt tag üzletrészét nem értékesítették,
a társasig k,it.l., bevonni az
Üzletrészt. Az üzletrész bevonása esetén a volt tag a társaság szrját tő[éjéből ráeső
részre az
Üzletrész értékesítéséből
befclyt vételár elszámolására iránya,ió szabályok szerint tarthat
igényt.
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23),l\ társaság tagja a társasá6;rr ak az érintett tag ellen indított
keresete aIapján bírósági
lntátozattal a tÉirsaságból kizárható, ha a társaJágban való
nraradása a társaság céljainak
elérésétnagymértékben vesztlly eztetné.

Kizárási Per kétszemélYes társaságnál nem indítható, Nern
zár|rató k.i a társaságból az a tag,
aki a legfÖbb szerv Ülésén a szayazatok legalább háromnegyedtlvel
rendelkezik.
Kizárás esetén a tag tagsági jogviszonya megszűnik.

A

tag kizárása ;iránti kereset megindításához a társaság legfr5bb
szlervének az összes tag
legalább háromrregYedes szótöbbségével meghozott, u"t
irarai. okát megjelö|ő határozata
s:zükséges, Az érintett tag ebben a kérdésbennim szavazhat,

Az előző

bekez'Cés szerinti határozaton alapuló keresetet a legfőbb
szerv határ ozatának
-kell
meghozatalától számított tizenöt napos jogveiztő határidőn
beliil
megindítani.

A

bíróság az ilrintett tag

ragsági
- kérelemre - a bíróság jogerős döntéséig
felfÜggesztheti, ha a tagsági
.jogok gyakorlása a társaság súlyos ero,e[sjreimével járna. A
felfúggesztés a tag nyereségre vonatkozó igényétnem
ériiti.

jogait

A felliiggesztés ideje alatt keletkezettkötelezettség a felfüggesztés
hatálya alatt álló tagot a
tagok egYmás kcizÖtti viszon)lában akkor sem terteli, ha
a társaság tarűzásaiért harmadik
személlyel szemben köteles helytállni.

A

tagsági jog fel.tüggesztésénl:k időtartama alatt a létesítő
okirat nem módosítható, más
kizárása nem kezdeményezhető és nem hozható dtintés
a társaság

egyes ülésér ől, szétv álásáról, valami nt j ogutód nélküli
megszűnéiséről,

tag

áta]akulásáról,

24)Ha a társaság tagja.- kÖzvetlenül vagy közvetve - a
szavazatol<legalább háromnegyedével
rendelkezik, ezen minősített többség megszerzésétől számított
ti:zenót napon belül köteles ezt
bejegyzés és közz,.ététel végett a nyilvánártó bíróságnak
bejelenteni.
25)

A

minősített tÖbbség megsz:erzésének közzétételétől számílott
hiatvannapos jogvesztő

határi<lÖn belÜl a társaság bárnrely tagja kérheti, hogy
a minősített többséggel rendelkező

tag
társastigi részesedésétVe8ye meg. Vételi köte-i;zettségénelc
a
rniriő-sített többségge1
rendelkező tag a kérelem benvújtásakor fennálló piaci
értéken,de legalább a társaság saját
tőkéjéből a felajánlott részesedésre jutó résznek megfelelő
érrékenti;tetes eleget

tenni.

26)Ha a tiírsaság jogutód nélkül megszűnik, a ki nem
elégítettkövetelésekért a hitelező keresete
alaPján a minősítr:tt többséggel rendelkezett tag köte"les
helytállni, feltéve, togy a jogutód
nélkÜli megszűnésre a minősítr:tt többséggel reridelkezett
ta§ hátrányos tiztetpoiititája miatt
keÜlt sor, Ez a rendelkezés véllelszámoláisal történő megszűnés
eseté:n nem alkalm
azható.

tx.
1) A

A TÁRsAsÁG szEHivEZETE ÉsnnűröDÉs

társaság legfóbb s_zerve a taggyűlés, melynek tevékenységéberrminden
tag jogosult részt
venni. A taggyűlések nyilvánosak.
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AtaggYÜlés feladata elsősorban a társaság alapvető, stratégiai i,igyeiben
való döntés.

A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a)

a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása; melyről a felügyelö

írásbeli jelenrtésének megismerése nélkül nem határózhat a taggyűlést;
b) törölve;
c) törölve;
d) elővásrárlásijog gyakorlása a társas ág által;

bizottság

e)

az,. előv ásátl ásra j ogosu l t személy kij elöl ése
;
f) az,izletrész kívülálló szenlélyre történő átruházásánál a beleegyez:és
megadása;
g) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészr ő7;

h) Üz"letrész felosztásáhozva]Őhozzájanlás

és az izletrészbe1,onásának elrendelése:
ak kez dem(:ny ezésér ől v al ó hat áro z at ;
j) az,,űgyvezető megválasztálsa, visszahívása és díjazásának
megállallítása;
k) a felÜgYelő bizottság tagja-Lnak megválasztása, visszahívása éi
díjázásának megállapítása;
l) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
m) olyan szerződés megkör:ésének jóváhagyása, amelyet
ú.ruiag saját tagjával,
ü gyvezetőj é v,gl vagy azok hozzátartozój
ával köt ;
n) a l,agok, aziJgYvezeÍŐk, a fr:lÜgyelő bizottsági tagok (amenny,iben
a tiársaságnál működik),

i)

a tag kizíírás

án

u

illetve a kÖnYvvizsgáló (amennyiben

a táriaságnirl rntitoait; elleni követelések,
kártérítésiigények érvénye:sítése:
o) a társaság; beszámolójának. ügyvezetésének, gazdálkodásának
könyvvizsgáló által történő
megvizsgálásának elrendelése;
p) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkés
zítésérőlés az uralmi szerződés
tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetéinek jóváhagyása;
q) a társaság, jogutód nélküli rnegszűnésének,átalakulásárrak
elhatározása;
r) a társaság,i szerződés módc,sítása:
s) a törzstőke fe].emelésének tís leszállításának elhatározása;
t)

Törölve;

u) törzstőke-enrelés során az r:lsőbbségi jog gyakorlására
iogosultak l,:ijelölése;
v) TöröIve;

x) a társaság rés;zletes üzleti t:rvének elfogadása
y) mindazon Ügl'ek, amelyeket tÖrvény vagy a társasági
szerztidés a taggyű|és kizáróIagos
hatáskörébe urral;
z) a kÖztulajdonban álló gaildasági társaságok takarékcls
miiködés;érőI szóló 2009. évl
CXXIl és más jogszabálY<lk keretei közöit SzabáIyzalot allcot a vezető tisztségviselők,
felügyelő bizottsági tagok, valamint azMt. 188. (1) bekezdés ,vagy
§
az Mt.188/A, §
(l) bekezdés hatálYa alá eső munkavállalók javadalmazlisa,
valamint a jogviszony
13Setére biztosított juttatások, mócljának,
rnLértéké,neketueiicii annak
T'q"Űn:',:,
renoszere1,ol

zs) a kÖzhasznúsági melléklet elfogadása; a befektetés
i szabályztttelfogadása;
zsb) bíirmilyen, 50.000.000,- Ft összeget meghaladó jogügylei
megkcitiíse.

3) A

taggYŰlést - ha tÖrvénY valy atársasági szerződés
másként nent rendelk ezik - azügyvezető

hívja össze.

A taggyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni.
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,Á' tárlsaság a;zon itagja vagy taljai, akik
együttesen a szavazati jogok legalább öt százalékávaI
rendelkeznek, a társaság legfőbb szervének összehívását
uujy a tegföbb szerv ülés tartása
nélkÜli dÖntéshozatalát - az ok és cél megjelölésével - bármiÉ,r
kérlretik. Ha az ügyvezetés
az indítvánYban 1'oglaltaknak rryolc napon belül nem intézkedik
a taggyűlés ülésének a 1ehető
legkorábbi iclőPontra történő összehívása érdekében, illetve
nem teái,m ényeziaz ülés tartása
nélkÜli dÖntÉishozatalí, azülést az indítványozók kérelmérea nyiLlvántartó
b?róság hívja össze.
ViagY a nYilv:intató bíróság fe]hatalmaz za az indítványozókat
az tilés ölsszehívására, illetve az
Ü,lés tartása nrélk]üli döntéshozlatal lebonyolítására. A várlrató
1,1öltsé6leket az indítványozők
kl5telesek melgelŐ'legezni. A taggyűlés a kisebbség kérelmére
összehívrrtt taggyűlésen vagy az
Ü]Lés tllrtása nélküli döntéshozatal során dönt
arról, hogy a költséigeket uririíűanyozók vagy
a társllság viseli-e.

Az

ÚgYvezető ktlsedelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést vetgy
annak ülés tartása
ntllkÜ[i dÖntéshozatalát kezdeményezni a szükséges intJz_-kedéset
liógtetele céljából, ha
tudomására jut, hogy
a)

b)

a társaság saját tőkéje ,reszteség folytán a törzstőke

a társaság saját tőkéje a törzstőke Ptk-ban

csökkentl
c)
d)

a társaságot fizetésképtelenségfenyegeti vagy

ha vagyorra tartozásait nem fedezi.

f-elére csökkent;

meghatár<rzott minimális összege alá

fizetéseit megszüntette; vagy

AZ elŐző bekezdésben megelölt esetekben a tagoknak határozniuk
kell

pótbefizetés

elr5írásáról (ha a társasági szerz.ődésteztlehetővé tesii;,
a törzstr5ke m,írtékételérő saját tőke
más módon való tliztosításáról vagy a törzstőke leszállításiáról;
mindezek hiányában a társaság
át:ilakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nétküli
megszlüntetését kell elhatározni, A
taggYÚilés ezzel kapcsolatos hatáíozataithárom hónapon
belül véigre kell hajtani.

Ha a taggYŰlés befejezésétkövető három hónapon belül az
összehívásiira okot adó, a 3) pont
negYedik bekezdé's a) Pontja szerinti körülmény változatlanul
fenná]|l,

a törzstőkét le kell

sztillítani,

4) A

gi szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a társaság székhelyére
vagY telePhelYére (amennYiben rendelkezik ilyennel
a társaság) kell összehívni, ettől eltérni
csak a tagok egYs:zerű szótöbbs;éggel hozott elbzetes hozzájárulásával
taggYŰlést - a társasá

lehet.

5) A

tagg;yűlésre a ta,gokat azügyvezető meghívó küldésével
hívja össze.

A rneghívónak tartalmaznia kell

0)
lil)
c)

a társaság nevét és széktrelyét;
a taggyűlés idejének és lrelyszínének megjelölését;
a taggyűlés napirendjét.

A
j

naPirendet a íneghívóban olyan részletességgel kell
feltüntetni, hogy
ogosultak a tárgyeLl ni kívánt térnakörökben á| lásűd
ukat kialaki,thassák,

A rneghívók elkÜldése és a taggyűlés napja között legalább tizentit

a

szavazásra

naprrak keli eltelnie.
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6)

Fla a tag a naPirend kiegészítésérea napirend részletezettség;ére
vonatkozó szabályoknak
keli tekinteni, ha

nnegf'eleló javas|atot tesz az iiltala megjelölt kérdést
napirendre tűzö,ttnek
jirvaslatát a lagg'yűlés előtt legalább háióm nappal
közli a tagokkal

és az ügyvezetővel.

1) FIa a taggYŰlést nem szabályslzenien hívták Össze,
a taggyűlést akkor lehet megtartani, ha a
taggY'Űlésen valamennyi részvételre jogosult jelen van,
és eigyhangú la1lhozzájáű a taggyűlés

nlegtartásáhrrz.

8)

1,

taggyűlésen

a

tagot elre meghatalmazott személy ir; képviselheti, Nem

lehet

meghatalma'zott aZ Ügyvezetri, illetve cégvezető
1amennyiben ilyen tisztség a társaságnál
betÖltésre kerÜl). a felügyelő bizottság tagja, valamint a Éönyuviisg,áló.
A áeghatalmazást
közokiratba vag),teljes bizonlító erejű magánokiratba kell

foilalni.

g) A, taggYŰlés
akkor haí.ározatképes,

ha azon aszavazatok legalább ,75 ?o-aképviselve van. A
határozatképességet minden határozatho zatalnál vizsgálni k"ell.

l0)Ha a

taggYŰlés nem volt hat-ározatképes, az emiatt - az erecleti
tal3gyűlés meghívójában
rnegjelÖlt fe|téte|ekkel összehívott - megisnrételt taggyűlés
akkor rraiáiózattepes, ha azon a
sz:avazatok legalríbb 50 o/o-a képviselve van, s ha Ímegisnrételt
taggyűIést azt az eredeti
időPontot legalább három ér; legfeljebb tizenöt nuppui kövr:tő
idblont.u hívják össze.
Egyebekben a megismételt ta6;gyűlésre a taggyűtes szaüatyai
iráinyadólk.

l1)A

taggYŰlésen a szabályszerrLen közölt napirenden szereplő
kérdéstlen hozható határozat,
kivéve, ha virlamennYÍ részvételrejogosult jelen van és a napirenden
nem szereplő kérdés
me gtár gy alás áh oz e gyh an gú l a g ho zzáj árul.

l2)Ha eí]Y tag valamelY ügyben nem szavazhat, őt az adott

határozat meghozatal ánáI
határozatképesség megállapítása során figye|men kívül kell
hag.yni.

a

Ahattírozat meghozatalakor nem szavazhat az.
a) akit a hatiározat kÖtelezettség vagy felelősség alól mentes ít vagy a társaság terhére
nrásfaj ta előnyben részesí't;
b) akivel ahatározat szerint szerződést kell kötni;
c,) aki ellen ahaíározat alapján pert kell indítani;
Cl) akinek olYan hozzátartoz<lja érdekeit a clöntésben, aki a társaságnak nem
tagja;
e,) aki a dÖntésben érdekelt rnás szervezettel többségi betolyáson u'rupurJtu|.solatban
áll;

í)

Vagy

aki egyébkérrt személyese,n érdekelt a döntésben.

13)

A tagokat

14)

A taggYŰlés határozatait - ha törvény vagy a társasági szerződés eltérően
nem rendelkezik _ a
jelen lévő tagok szavazatainak legalább 62,5 Vo-os
többségtivel htozza meg, kivéve a
IX, feiezet 2) pontjántrk q), r), s), t),.u):
pontjait,,i.rty.t

a

határozatait

l5) Törölve.

társasiigi szerződés VII. fejezet 2) pontjában rögzített
mértékűszayazatilleti meg.

a

.*!u.". taggyűlés
jelen lévő tagok :;zavazataínak ]),w)
legalábÜ 75'%o-ostölbbségével hozza meg.
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l6)l\ taggYŰlésről

l32

ttz űgyvezető jegyzőkönyvet

készít.A jegyzőkönyv ltaftalmazza a taggyűlés
trelyét és idejét, a jelenlévő]<et és az általuk képviselt ,ruraruii jog mértékét,továbbá
a
taggvűlésen lezttjlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a hátározatokat az azokra
leadott szavazatok és ellensz:avazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat vagy
az
a,bba,n részt nem vevőket.

A jegYzőkÖnyve:t az ügyvezető és egy a taggyűlésen jelenlevi!, hite]lesítőnek megválasztott
tag írja alá.

lt ncrnprofit műkÖdést érintir, a taggyűlésről készült jegyzőkönyvb,e és határozatba bárki
betekinthet, és a:z azokban foglaltakról az ügyvezető által Úitele:sített másolatot kérhet.
l7)

lt sziimviteli

tÖr'rény szerinti beszámoló elfogadásáról hozandó határrrzatokat kivéve a tagok

tilgg)/ŰléS tartása. nélkül is határozhatnak a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben.

lr

taggyűlés tartása nélkül <löntésre bocsátott határozat tewezetét írásban és a döntésre

legalább nYolc napot biztosítva kell a tagokkal közölni, alak szavazal.ukat írásban vagy
más,
dÖntésÜk bizonyítására alkalnras módon kell, hogy megküldjék az űgyvezetés részére.

Az tilés tartása nélküli dörrtéshozatal során a Ptk-nak és a tárlsas ági szerződésnek a
határozatképessé,gre és szavazásra vonatkozó rendelkezése,it azi,,al Áz eltérésselkell

alkalrnazni, hogY 3 határozathLozatali eljarás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot
nregkÜldenek az ügyvezetés részére,amennyi szavazati jogot ké|viselő tag jelenléte a
határrrzatképességéhez és a dtintéshez szükséges lenne ülés tartiísa esi:tén,

A

szavazásra megszabott hattiridő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi
utolsó szavazat lreérkezéséneknapjától
számított három napon belül - az űgyvezetós megállapítla a szava:lás eredményét,
Zá urt
további három naPon belül k,5zli a tagokkal, A határozathozatal nap.ja a szavazási határidő
utols<i napja, hia valamennl'i szavazat korábban beérkezik. akkcir az utolsó
szayazat
beérkezéséneknapja.
tt\g szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az

Ha béirmelY tag az ülés megtartását kívánja, a taggyűlést az ügyvezeté:snek össze kell
hívnia,
l8) Az ÜgYvezető a tagok által hoz1ott határozatokról folyamatcls nyilvántartást vezet (határozatok
kÖnYve), amelYet a társaság székhelyénvagy telephelyén kóll tartani, Az ügyvezetőnek
a
határozatokat azrck meghozatala után halacléktalanul, késedele:m nélkül ue tett vezetnie
ir
határozatok köny,vébe.
19)

A

1e65YzőkönYvbe

és a határozatok könyvébe biármelyik tag betellinthet és az azokban

fclglaltakról itz ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet.

X. A TÁRSASÁC ÜCVVEIZETÉSE
l) A
2)

A

trársaság

Ügyeinek intézésétés a tiársaság törvényes képviseletét az úgyvezető látja el.

tiársaság ügyvezetőj e:

2027.

januuun4qmí!

2026. január 37, napjáigválasztott Kathy Zsigmond

(an.: \'arga Mtária, szül: Debre,:en, l961.01.08.) 4220 Hajdúbösilörmény,

l09, sil. alatti lakcls.

Szilassy János tttca
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tevékenysége

iJgyvezet.ő üg;yvezetési feladatait személyesen
köteles ellátni.

Nem lehet az '.J'gltvezető az, ak:Ít bűncselekmény elkövetése miarlt jogerősen
szabadságvesztés
bÜntetésre Ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződ,ő hátrányos kóvetkezmények
alól nem
ntentesült.

Nem lehet Ügyvezető az, akit

e

foglalkozástól jogerősen eltilrlottak.

Akit

valamely

foglalkozástr5l jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiitái hatálya alatt az ítéletben
megelölt
tevékenységet fblytató jogi személy vezető tisztségviselöje nenr lehet,

Az eltiltást kimorndó határozatban megszabott időtartamig nern
aXdt eltiltottak a rlezető tisztséqviselői tevékenységtől

]lehet vezető tisztségviselő az,

K-Özhasznú szervezet megszűnésétkövető három évig nem lehelt a társaság
igyvezetője az a
silemélY, aki olyan közhasznú szervezet vezető tisztségl,iselőjie volt. - uiniÉ megszűnését
megelőző két évben legalább ()gy évig -

a)
b)

c)
d)

4)

amely jolgutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami ad,j- 65 v,ámhatóságnál
nyill,ánta,rtott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

amellYel szemben az tÍllami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt
fel.
amellyel szemben az !íllami adó- és vámhatóság i,zletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy űzle>tlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
amelynell adószámát az állami adó- és vámhatósá14 az a,dózás rendjéről szóló
törvé:ny szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.

Az

ŰgYvezetői nnegbízás az érintett személy általi elfogadással jön létre. Az
űgyvezető
Újraválasztható ér; a taggyűlés által bármikor, indokolási kótelezettség nélkül
visszahívható.

Az

ÚgYvezel:,Ő

az ezen megbízás elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat

a

társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági
tag, rrásban tájékoztatni
ktjteles.
5)

Az

ÜgYvezető - a nyilvánor;an működő részvénytársaság ré:szvénye
kivételével - nem
szerez,het társasllgi részesedrjst, és nem lehet vezető iisztségvisllő
olyan gazdasági
társaságban, amelLY főtevékenl,ségként ugyanolyan gazdasági tevéÉenység"t
iotytai, mint az
a társaság, amelYben vezető tisztségviselő. Ha áz tlgyíezető új vezető tisztségviselői
megbízást fogad el, a tisztség elfogadás ától számított tiiánöt napon
belül köteles e tényről
értesíteniazokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy
felügyelő bizottsági tag.
Azúg',Yvezető éshozzátartozójtt- a mindennapi élet szokásos ügyletei
kiivételével- nem köthet
sa.iát nevében vrrgY saját javára a gazdásági társaság főievéken.ysége
körébe tartoző

szerződéseket,.
6)

A társaság ÜgYvez:etéséíazÜgyvezető látja el. Ügyvezetésnek minősül
aL társaság irányításával
ÖsszefÜggésben r;zükséges mindazon döntések meghozatala,
amelyek torirény vagy a
társasÉlgi szerzÖdés alapján ne:m tartoznak a társaság legfőbb
szervének vagy más társasági
szervnek a hatáskörébe.
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képez;i különösen:

o a

társasiig alaPÍtásának, a társasági szerzódés móclosításának, a cégjegyzékbe
bejegYzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és e>zek ,,,áltozásánai valamint
törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentt!se,

O

a társaság tagjairól nyilvántartás (tagjegyzék) vezetése, a változás

hatályos tagjegyzék ctigbírósághoz történő benyújtása.

'
.

ok

átvezetése, és a

a társaSág tevékenYségénekirányítása, szervezése, a működéslrez
szükséges technikai
és személyi feltételek biztosítása,
a társaság

' a

célkitűzéseinek,vállalkozási projektjeinek kirJolgoz:ása,

társaság

és

pénzÜgyi-számviteli, adózási, társadillomb,iztosításiegyéb
kÖtelezettségei teljesítéséről,továbbá a szükséges nyilvtintartások vezetéséről
töfténő
gondoskcldás,

.
o
.
1)

Az

az éves beszámoló elkészítése,illetve elkészíttetése,

munkáltatói jogok gyakorlása a társaság munkavállalóir,,al szemben,
a társaság1 képviselete.

ŰgYvezetÖ a társaság bels5 működése körében a társasággarl, illetve
annak testületéivel,
Ósa_k személyesen láthatja el.

valamint más tisztségviselőivel kapcsolatos feladatait,

képviseletnek nincs helye.

A,z ÚgYvezető ezen megbízatását a társasággal történő megállapodás szerint
megbízási

j

crgviszonyban vagy munkavi zonyban i s elláihatj
s;

a.

Az

ÚgYvezetÖ csitk a jogszabályoknak, a társasági szerződésnek, valamint
a társaság 1egfőbb
SZerVe határclzata.inak vannak aIávetve, és a gazdasági társaság
tagjai ríltal nem utasítható.

A

taggYŰléS nem vorrhatja r:l

Az

Ü8Yvezettj feladataira, műk:ö<lésére vonatkozóan ataggyűlés
ügyrendet fogad el.

az ügyvezetőnek a társaság ügyvezetése körébe tartoz(l
hittáskÖrét, azonban, bármilye,n, 25.000.000.-Ft összeget megialaá-o jcrgügylet
megkötéséhez
a felÜgYelÖ bizottság előzetes hozzájárulása, illetvJ bármilyen, 50.000.000.Ft összeget
meghaladó jogÜgYlet megkötéséh ez a taggyűlés előzetes hoziái,árutásil
szükséges.

8)

Az

ŰgYvezető a társaság Ügl,vezetését az ilyen tisztséget betöltő
személyektől általában
elvárható gorrdoslsággal, a társllság érdekénekmegfelelőe-n köteles
ellá,tni.

Az

ŰgYvezető a.z ÜgYvezetési tevékenysége során a társar;ágnalt
okozott károkért a
okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a társasággal

:::::::"'egéssel
SZemDen.
Ha a taggYŰlés az

ÜgYvezető kérésérea beszámoló elfogadásáva,l egyi,cejűleg
az előző űzleti
évben kifejtett ÜgYvezetési tevékenységmegfelelősé!ét megrillapít,ó
felmentvényt acl. a
tái:sastÍg az ÜgYvezető,ellen akkor léphétfel-az ügyvJzetési
koteiezettségek megsértésére
alirpozott kiártéríttlsi igénnyel, ha a felmentvény meladásárrak
alapjául szolgáló tények vagy
adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.
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jogviszony két egymást követő, beszámolóval foglalkozó ülés között

rnegszűnik, azügyvezető kérheti, hogy a taggyűlés következő ülésén döntsön
kiadiisáról.

a felmentvény

A

társaság jogutrid nélküli megszűnése után a társaság az ügyv,ezetői,vel szembeni kártérítési
igényt - a t;irsaság nyilvántartásból való tör|ésétől szánrított egyéves jogvesztő határidón
belÜl - a törlés időpontjában lagsági jogviszonyban állók érvénLyesíthetik.A tag a kártérítési
igényt a társaság megszűnésekor felosztott vagyonból őt meg;illető rész arányában

érvényesítheti,

Ha a

társaság jogutód

nélkül megszűnik, a hitelezők kielelgítetlen követelésük erejéig

krártér:Ítésiigényt érvényesíthetneka társaság

ügyvezetőivel szemben a szerződésen kívül

okozott károkért való felt:lősség szabályai szerint, ha az iigyvezető a társaság
fizetésképtelenségévelfenye,gető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette

figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszű,nés esr:tén nem alkalm azhaíó.

9) A

társaság lelelr5s azért a kárért, amelyet az úgyvezető ezenjogkönében eljárva harmadik
személynek oko:zott.

l0) Az ügyvezető ktiteles a társaság üzleti titkait (Ptk. 2:47 . §) meg;őrizni.

l1) l|z ügyvezel,Ő köteles

a tagok kérésérea társaság ügyeiről í'elviláigosítá,st adni, a társaság üzleti
kÖnyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. Az űgyvr>zető llöteles a tagok kérésére
a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és jirataiba való betekintést
lehetővé tenni. A felvilágosítílst és az iratbetekintést az ügyvezető a jogosult által tett írásbeli
titokt,artási nyilatkozat tételébezkötheti, Azügyvezető megtagadhatja a felvilágosítástés az
ir:atokba való betekintést, ha ez a társaság üzleti titkát sértené,h a a fel.világosítást kérő a jogát
visszaélésszeniengyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz t.itoktartási nyilatkozatot. Ha a
felvilágosítást kérő a felviltigosítás megtagadását indokolat]tannak tartja, a nyilvántartó
bíróságtól kérheti a társaság kötelezését a felvilágosítás megadtisára.

12)

Megszűnik az ügyvezető megbízása

.
.
'
.
.
.
'
13)

a megbízás időtartamának lejártával,

v.isszahívással,
tcirvényben szabályozotík:,izárő vagy összeférhetetlenségi o_k bektivetkeztével.
lemondással,
ha a tiszl,ségviselő meghal,
tcirvényben nTeghatározotl esetben,
az Ügyvezető cselekvőképességének a tevékenységeellátásához szükséges körben történő
korlátoztisával,

Az Ügyvezető

a tisztségérő] a tiársasá ghoz címzett, a társaság nrásik a,z úgyvezetőjéhez vagy
a taggYŰléshez i:ntézetínyilatkozattal bármikor lemondhat. F{a a társirság működőképessége

ezt m,egkívánja, a lemondás alz új ügyvezető megválasztásával, ennek hiinyában legkésőbb a
bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
14)

Az ÜgYvezetői a taggyűlés Újraválaszthatja, illetve bármikor, indokolási kötelezettség nélkül
visszahívhatja és új ügyvezetőt választhat.
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l5) I{a a társaságnal,; nenr maradt i.igyvezetője, a taggyűlés összehíl,ására vagy a taggyűlés tartása
nélkijli döntésh,ozatal kezdr:ményezésérebárrnelyik tiig jogosrrlt. Ha erre a változás
bekövetkeztétől számított harminc napon belül nem került sor, a taggyűlést bármelyik tag
vagy hitelez:Ő ktirelmére a nl,ilvántartó bíróság hívja össze va;gy a taggyűlés összehívására,
illetve a taggyű].és tartása nélküli döntéshozatal lebonyolításfua az ezí kezdeményező tagot
jogosítja fel.

xl.

A TÁRSAsÁo

l) l\

rÉplrlselETE, cÉcuecyzÉsE

tlirsaságot törvényes képviselőként az, ügyvezető képviseli hrarmadik személyekkel

szernben, vetlamint bíróságok és más hatóságok e|őtt.
2) .l\z ügyvezető önállóan
1l

Törölve.

4)

Törölve,

5) A
6)

képviseletre feljogosított munkavállaló képviseleti jogát másra nem ruházhatjaát.

A cégegyzésijog

jogosultság.

Az ügyvezeíő
7)

jár el. A társaságot az ügyvezető írásban cégs,egyzés útján képviseli.

a tiársaság írásbeli képviseletére, a társaság nevében történő aláírásra való

cégsegyzési joga - a bankszámla feletti rendelkeilés tekintetében is

_

önálló.

A

cégjegyzésrejogosultaknak a társaság nevében olyan nródon, illetve formában kell
aláírniuk, ahogyan azt a hiteles céga|áírási nyilatkozat (kö:zjegyzőt aláírás-hitelesítéssel
ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által ellenje1yzett aláírás-mintataríalmazza.

xll.

A TÁRSAsÁo GAZDÁLKoDÁSA

A

tílrsaság gazdálkodására, tevékenysége számviteli elszámolására valamint beszámolási
kötelezetts(|gért: a vonatkoz(r j ogszabályok rendelkezései irán),adók.

A

társaság gazldálkodása során elért eredményétnenr oszda fe|, azí a létesítő okirat
VI. pontjálran meghatározcltt közhasznú tevékenységérefclrdítja, illetve az a társaság
vagyonát gyarapítja.

A társaság

,köteles az éves számviteli beszámoló jóváhagyásál,al egy,idejűleg közhasznúsági
mellékletet készíteni. Az áltandó könyvvizsgálót a taggyűlésnek a, társaság beszámolóját
tárgyaló üléséremeg kell hívni. A könyvvizsgáIó ezen az ülésen köteles részi venni, de
távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

A beszámoló elfogadásáról a taggyűlés dönt, a felügyelő
megismerését követően.
mellékletet

A

tleszámolót

a

A

bizottsáig írásbeli jelentésének
taggyűlés a beszámolóval együtt jóváhLagyja a közhasznúsági

társaság székhelyén,.Lz ügyvezetővel egyezíetett időpontban bárki

megtekintheti. illetve abból

s;aj

át költségére másolatot készíthet.
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A

társaság az é,ves számvite]i beszámolót a cégnyilvánosságró,l, a bínósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (l) - (8) bekezdései szerint teszi
nyilvánosan közzé és helyezi letétbe. A társaságnak a számviteli törvény szerinti beszámolót
elektronikus úton, a kormiinyzati portál útján kell a céginformációs szolgálat részére
megküldeni.

A beszámolónak

a céginfornlációs szolgáIat részéretörténő elektrcrnikus megküldésévela

társaság letétbe helyezési ésközzétételi kötelezettségének is eleget tesz.

A beszámolőkőzzétételére a céginformációs szolgálat honlapján, napi feltöltéssel kerül

sor.

A

céginformár:iós szolgálat honlapján a közzététel céljából :megküldött beszámoló
haladéktalanul és ingyeneslen megismerhetővé válik. A beszánroló a céginformációs

szolgálat hrrnlapján cégnévvagy cég|egyzékszám megadásáva1, keresőprogram segítségével
is rnegismerhető.

A

közhasznúsíigi mellékletet a beszámolóval azonos móclon kell letétbe helyezni és

köz;zétenni

xtll. A rÁnsasÁol sizERzőDÉS nnÓoosíTlrSA, A TÖRzsTŐre
FELEMElÉse ÉsleszÁllírÁsn

l) l\ létesítő okirat módosításáról

- ha az nem szerződésse| törtérrik - a társaság legfőbb szerve
dönt; a módosítiist tartalmaz(i okiratot a tagoknak nem kell aláirniuk.

2)

,\ társasági szerződés módos;i'tásához - ha a törvény eltérően nem rendelkezik - általában
tagg,yűlés legalább háromneg5ledes szótöbbséggel hozott haíározaía szükséges.

a

,\

társaság cégnevét,széJ<helyét, telephelyeit és íiókteJtepeit, valamint a társaság
lÓtevékenységnek nem minősülő tevékenységi köreit - mivel a tagok ezt a társasági
szer:lődésbe)n nem zárták ki - a taggyűlés egyszerű szótöbbséggel is rnódosíthatja.
Valamennyi tap1 egyhangű határozatára van szükség, ha a rnódosítás egyes tagok jogait
lrátrlinyosan érirrtené,vagy helyzetét terhesebbé lenné. Ail e ké;rdésben való szavazásnál azok
a tag,ok is silava:zhatnak, akik egyébként szavazaIijoggal nem rendel]keznek.

,\ társasági

szer:ződés módosítását - ha a Ctv. ettől eltérően nem rendelkezik
megr|örténtétől számított harrninc napon belül kell bejelenteni a cégbíróságnak,

- a változás

3) Ha valamennyi tag teljes egészébenszolgáltatta a

tör:lsbetétjét a tagok legalább
liáromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozatukkal elhaLtározhatják a törzstőke újabb
v agy,oni hozzájéiniás szol gál tatásával történő felemelését,
,A.

határozatnak tartalmaznia kell

a)

a törzstőke-emelés rrLértékét;

c')

annak meghatározástit, hogy milyen összetételü és értékűvagyoni hozzájárulásokkal
kell teljesíteni a törzr;tőke-emelést:
nent pénzbeli vagyorLi hozzájárulás esetén ennek tárgyíiíés értékét,továbbá azt, hogy
ennek teljesítéséremely személy jogosult;

L')

Oldal:
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azoknak a személyek:nek a meg|elölését, akik a pénzbeli hozzájárulások teljesítésére
jogosultak abban az esetben, ha az elsőbbségi joggal rendelkezők nem vállalják a
pénzbeli hozzájárulások teljes összegének szolgáltatásá.t, továbbá a kijelölt
szelnélyeknek a törzs;lőke-emelésben való részvételiarányát; és
a vagyoni hozzájárulások teljesítési idejét,

l\

törzstőke v,agyoni hozzájárulások teljesítésévelvaló emel,íse során a vagyoni
Ilozzájárulások l-eljesítésénekmódjára, esedékességére,a késeclelem.jogkövetkezményeire, a
nem pénzbeli vagyoni hozilájárulás értékéért
viselt felelösségre vonatkozó szabályokat
rneglielelően alkalmazni kell.
Vagvoni hazzájáru|ás szolgíi|tatásával megvalósuló törzstőke:-emelés esetén a tagoknak
tőkeemelés elhatározásától slzámított tizenöt napon belü1 elsőbbségi joguk van aíTa, hogy
tőkeemelésben részt vegyenek.

l\z elsöbbségi jog gyakorlásáira

a tagok törzsbetéteik arányábarr

a
a

jogosultak,

tag nern él a megadott hirtáridőn belül elsőbbségi jogával, helyette további tizenöt napon
bellii a többi tag gyakorolhatja az elsőbbségi jogot, Az elsőbbségi jog gyakorlására a tagok
törzsbetéteik aréinyában, j ogc sultak.
|-Ia a

a tagok nem éltek elsőbbségi jogukkal, a taggyűlés által kitjelölt személyek jogosultak a
t őkeemelés során v agyo ni hozzájárul
ás szol gáltatására.
1-1a

]fa a tőkeemelésről szóIó határozatban meghatározott mértékű,és összetételű

vagyoni
hozzájárulás szolgáltatására vonatkozó kötelezettségvállaláso_kat teítek az, erre jogosultak,
akkor a társaság köteles társasági szerződését a felemelt tör:zstőkének megfelelően
rnódosítani.
l],a e:zzel a tagok elsőbbségi joga nem sérül, egy taggyűléserr is lehet dönteni a törzstőke
l'elerneléséről és a társasági szerződés módosításáról.

,\

tőkeemelésben részt vel,ő

új tagoknak közokiralban vagy teljes bizonyító

erejű

rnagánokiratban kell nyilatkclzniuk arról, hogy a társasági szerződés rendelkezéseit magukra

lézye kötelezőnek ismerik el.

,\

tílrsaság a tagok legalátllr háromnegyedes szótöbbséggel meg;hozott határozatával a
lörzstőkét a tör:zstőkén felüli vagyonából akkor emelheti fel, ha a felemelt törzstőke nem
haladja meg a társaság saját tr5kéjét,és a társaságelőző üzleti érlre vonatkozó beszámolójának
mérlege vagy a tárgyévi köz;bensö mérlege szerint a társaság rendelkezik olyan törzstőkén
1,elüli vagyonnal:, amely törzstőke-emelésre fordítható. A törzslőke felemelésének fedezetét a
l,ársaság hat h(inapnál nem régebbi fordulónappal készült beszámolója vagy közbenső
rnérlege alapján kell igazolni.

,{ törzstőkén felüli vagyonból történt törzstőke-emelés a tagok törzsbetéteit a
törzsbetétek arányában növeli.

korábbi

4) A társaság ttikekivonás, veszt(]ségrendezés vagy a saját tőke más elemeinek növelése céljából,
a tagok legalább háromnegyedes többséggel meghozott h,atározatával elhatározhatja a
1,örzstőke leszállítását. A törzstőke kötelező leszállítása esetén a határozatot a társaság
l,aggyűlése a ptk-ban meghatározott ok bekövetkeztéről valói tudo:másszerzéstől számított
lrarminc napon belül köteles meghozni.
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határ ozaílran me g

a)
b)
c)

A

kell határozni

a leszállított törzstőke nagyságát;
a tagok törzsbetéteinek a törzstőke-leszállítás utáni mértékét;és
a törzstőke-leszállítás indokát.

tÖrzstőke-leszállítás összege

csökkenti,

az egyes tagok törzsbetéteit ttirzsbetéteik arányában

A

társaság akkor határozhat ll törzstőkének a Ptk-ban meghatíirozotl. minimális összege alá
leszállításával egyidejűleg elhatározott törzstőke-emelés
nregtÖrténik, és Így a törzstŐ](e legalább a törzstőkének a Ptk-ban meghatározott minimális
tr5rtérrő leszál|ításáról, ha a törz-stőke

összegét elé,ri.

5) l\zű,EyyezetÖ a r[örzstőke

lesz:á|lításáról szóló hatfuozaí meghozatalát követő harminc napon
belül köteles azí a nyilvántartr1 bíróságnak bejelenteni és irrtézkedni a törzstőke leszá|lításáról
hozott döntésnell két alkalommal történő hirdetményiközzététe>Iéről.A kétközzététel között
legalább harminr: napnak keli eltelnie.

lr hirdetménynek tartalmazniil kell a törzstőke leszállításáról szl5ló döntés tartalmát, valamint
- ha a társaság hitelezőinek biztosíték iránti igényük lehet - a társaslig hitelezőinek szó|ó, a
hitelezők biztosítékiránti i gén yének bej elentésére vonatkozó felhívás t.

lr
ir;

6)

A

társaság az isrnert hitelezől<nek a hirdetnlény első közzététe]lével e,gyidejűleg közvetlenül
köteles a trirde,tménnyel azonos tartalmú értesítéstküldeni,

társasággal szemben

a

lttrzstőke leszállításáról sz<iló hirdetnrény első közzétételét

nrege,lőzően keletkezett kövefelés jogosultja megfelelő biztosítékotigényelhet a társaságtól,
kivél,e, ha

a) már
b)
c)
d)

renrlelkezik

a

törzstőke-leszállításhoz

biztosíték}<al;

a

kapcsolódó kockázattal

arányos

utáni pénzügyi, vagyoni hel,yzetére figyelemmel a
biztosítékadás indokolatlan ;
a tÖrzstóke leszállításálra a társaság törzstókéjén felüli lekötött tartalék javára történő
átcsoJlortcrsítás céljábill kerül sor, és a törzstőke-lesz:állításról hozott határozatot
megelőző Öt évben a társaság nem hajtott végre tartillékképzésicéllal törzstőkeleszállítást; vagy
a törzstőke leszállítása kötelező.
társasáp; törzstöke-le:szállítás

Az elŐző bekezdés c) pont sze,r,inti esetben a törzstőke terhére ktlpzett tartalék nem haladhatja
meg a társaság tÖrzstőkéjéne,.k tíz százalékát. Az így képzett lekötött tartalék a társasági
veszteségek csÖkkentésére vrlgy utóbb a társaság törzstőkéjének a felemelésére fordíthatÓ,
tilos abból a tagcrk javára kifi:letést teljesíteni.

A

társaság hitelezői a törzsl,őke leszállításáról szóló hirdetnrény rnásodik közzétételétől
számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül jelenthetik be. há a társaság törzstőkéjének
leszá]Llításával összefüggésben megfelelő biztosítékratartanak i gényt.
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A

tá:saság it kérelem előterjt:sztésére biztosított határidől lejártál követő nyolc napon belül
kÖteles megfelelő biztosíték,rt nyújtani vagy a kérelem elutasításáról szóló, indokolással
ellátott határozatot a hitelezőnek megküldeni. Az elutasító velgy nem megfelelő biztosíték
nYÚjt.ásáról szóló határozat felülvizsgáIatát az érintett hitelezr5 ahatározit kézhezvételétől
számított nyolcnapos jogvesztő határidőn belül a nyilvántartó tríróságtól kérheti.

A tÖrzstőke lesziillítása mindeL<ldig nem jegyezhető be

hitelező nem kap megfelelő biztosítékot, vagy
jrlgerőre nem emelkedett.
7)

a

a ny,ilvántartástra,

amígazarra jogosult

hitelező kérelmLételut.asító birósági haíározat

Meghiúsul a törzstőke leszállítása, ha a társaság az erre előírt hatíiridőn belül nem nyújt
nregf'elelő biztosítékotaz erre jogosult hitelezőknek. l\ törzstőke leszállításának
nregtriúsulását a nyilvántartó bíróságnak be kell jelenteni.
FIa a tÖrzstőke l:Ötelező leszrillítását nem lehet végrehajtani, Éisa meghiúsulástól számított
harminc naPon belül a társasiig a kötelező tőkeleszállítás okát n"* s"Únteti meg, a társaság
kÖteles határozni az, átalakulásról, egyesülésről, szétválásról .vagy
;oguioo nélküli
nregszűnésről.

8)

,\ társaság akk,cr dönthet a társasági szerződésnek a leszállított törzstőkének megfelelő
nródclsításárlíl, ha a hitelezői igények bejelentéséreszabott határidő alatt nem jelentettek be
hitelezői igényt, vagy a társaság a hitelezők megfelelő biztosíték nyújtása iránti igényének
eleget tett. l\ társasági szerzrjdési a törzstőke leszállításáról szóló hratiározattal akkor lehet
ntódclsítani, ha az arra jogosult hitelezők megfelelő biztosíték irá:nti igényét a társaság
kielégíti.

A törzstőke lesziillításának a'bejegyzésére akkor kerülhet sor,

ha a társaság igazolja, hogy a
hitele,zők felhívása megtörtént. és az ere jogosult hitelezők melgfelelti biztosíiékot-kaptak.

A

tÖrzstőke leszállításának eredményeként a tagok részére kifizetést teljesíteni a törzstőke
leszállításának br:jegyzését követően lehet.

A tÖrzstőke leszíillítása esetérl a tagoknak kifizetésekeí az

a|ábt;iak szerint kell teljesíteni. A
kifizetés öss,zegét meg kell bcrntani a kifizetéskori saját töke és a20l'2, december-31-ei sajat
tőke arányban. Az Így megbontott kifizetés összegének a20|2. december 31-ei saját tökére
jutó részétaz alapítő tagok között üzletrészük arányában kell felosz,tani, míg a mlgbontott
kifizetés öss.zegének a kifizettlskori saját tőkére jutó részéta kifizetéskor tagúgi joggal bíró
tagok között üzletrészük arán,/ában kell kifizetni.

xtv,

A TÁRSAsÁc MEciszŰruÉse

l)

A. társaság a cégtregyzékből vaLló törléssel

2)

Jogutóddal szűnik meg a társirság társasági formaváltás, egyesLilés és szétválás esetén.

A

szűnik meg.

társaság rnás társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat
át,

kizáriilag n,cnProfit gazdasíigi társaságokkal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági
társaságokká válhat szét.
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3) A jogutód nélkül szűnik meg a társaság, ha

,
,
"

4)

a társaság taggyűlése elhatározza a társaság jogutód

nélküli megs:zűnését;
ctv-ben meghatározott okok miatt megszünteti;
jogszabály így rendelkezik
a cégbír<iság a

ÍIa a gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik - törvényben meghatározott esetek
kivételével - y{gelszámolásnak van helye. A végelszámolár; rész]letes szabályait a Ctv.
taríalmazza,

5)

A

téirsaság megszűnésének elhatározásához

szótöbbséggel hozott határozata szükséges,

A

a

taggyűlésnek le6lalább háromnegyecles

jogutód nélküli rnegszűnése esetében a hitelezők kieléplítéseután fennmaradó
vagYronból először - amennyiben a társasághoz befizetésre került - a pótbefizetéseket kell
visszatéríteni, majd a további részt - a következő bekezdés szerinti korláiozással - az alábbiak
szerint kell felosztani a társaság tagjai között: a kifizetés cisszeg,é1 meg kell bontani a
kifizetéskori sajlit tőke és a 1l0l2. december 3l-ei saját tőke arányban. ei igy megbontott
kifizetés összegÉinek a2012. Cecember 3l-ei saját tőkére jutó részét- a követtező bekezdés
szerinti korlátozással , az alapító tagok között üzletrészük ará;nyábalr kell felosztani, míg a
nregbontott kifizetés összegének a kifizetéskori saját tőkére jutri részéta kifizetéskor tagsági
joggal bíró tagok között üzletrészük arányában kell ki űzetni.
tfu'saság

A

társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság taga részérea tartozások
kiegy'enlítésétkcivetően csak a megszűnéskori saját tőke összege adhrató ki. legfeljebb a tag
vagyoni hányadának teljesítés;kori értékeerejéig.

Az ezt

meghalirdó vagyont a cégbíróság a Hajdú-Bihar megyében működő, a jelen
tíirsaságéval azonos, vagy hasonló közhasznú tevékenységet folytató nonprofit gazdásági
tíirsaság, vagy civilszervezet részéreadja át.

Ha a végelszárnolás megindításakor, illetve a

felszámolás; elrerndelésekor a társaság

tÖrzsl.Őkéje még nem került teLjes egészében befizetésre, a végelszámclló, illetve a felszámoló
jogosult a nrég rrem teljesített beflzetésekre vonatkozó kötele:zettsé6;et azonnal esedékessé

ti:nni és annak teljesítéséta tagoktól megkövetelni, ha aíTa a társaság tartozásainak
kiegyenlítéseérdekébenszükr;ég van.

6)

A

társaság jrrgutód nélküli megszűnése esetén a megszűnő társaságot terhelő kötelezettség
alaPjtin fennmaradt követelés a társaság megszűnésétől számít,ott öiéves jogvesztő határidő
alatt érvénye,síthető a gazdasági társaság volt tagjával szernben.

A tag felelőssége a társaságot t.erhelő kötelezettségekért a társaséig fenrrállása alatt korlátozott,
Í25Y a tag felelőssége a társasáLg megszűnésekor felosztott társalsági vllgyonból
a tagnak jutó
rész erejéig í[ll fenn a megszűnt társaságot terhelő kötelezettségekért. -7)

Ha a társasíÍg tagjainak szátna egy főre csökkent, a

társasá,g nern

szűnik meg, hanem

egYszemélYes társaságként tc,vább működik. Amennyiben a társaság legkésőbb egy éven

belÜl nem jelent be Új tagot, akkor a korábbi társasági szer:ződésélt alápítő okiratra kell
rrródosítani.
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xV, A FELELŐSSÉG rÉ:noÉsel
1) l\ társaságk:ötelezettségeiért

lt

a társaság

felel saját vagyonával.

ta8l kötelezetts;ége a társasággal szemben csak törzsbetétének szolg,áltatására és a társasági

szerződésben esrotleg megállapított egyéb vagyoni hozzájáru|éis szolgáltaíására terjed ki.

tiirsar;ág kötelezettségeiért - törvényben meghatározott kivétell(:l - a tag nem felel.

A

2) l\

társaság rnás társasági forrnába csak nonprofit jellegének mrlgtartáLsával alakulhat át, csak
nonprrofit gilzdasági társasággal egyesülhet, illetve csak nonllrofit gazdasági társaságokká

válhat szét, l\ társaság jogutódlással történő megszűnése esetében a társaság
llötelezettségeiért a jogutócl társaság tartozik helytáll.ni, a jogelőd társaság tagjainak
Í'elel,5ssége csak akkor állapi'tható meg, ha a jogutód társaság

nem tudott eleget tenni.

helytállási kötelezettségének

l\z

átalakullás sclrán a társaságtól megváló tag a társaság jogutód nélküli megszúinése esetén
irán1,4fl5 szabályok szerint köteles helytállni az átalakulr5 gazdasági társaságnak az
Zitalakulással létrejöviijogi sz:emély által nem Teljesített kötelezettsél3eiért.

3) l\

társaság _iogutód nélküli ntegszűnése esetén a megszűnő társaságot terhelö kötelezettség
alapján fennmaradt követelér; a társaság megszűnésétől számított ötóves jogvesztő határidő

A tag felelőssége a társaság
jutó
rnegr;ztinése:kor felosztott tárl;asági vagyonból a tagnak
rész erejéig áll fenn a megszűnt
társaságot terhe|ő kötelezetts jgekért.
alatt érvén,yesíthetőa társaság volt tagjával szemben.

4)Ha a társaság tagja korlátolt felelősségével visszaélt, és emiirtt a tiírsaság jogutód né]küli
megl;zűnése.kor kielégítetlenhitelezői követelések maradtak fenn, e tartozásokért a tag
l<orlíitlanul köte][es helytállni.

5)

T'öröJtve,

xvl.
1)

A rÁnsnsÁc HA,rÁRozATAINAK sínól FEL.üLvIzSGÁLATA,
KlSEBBSÉGl uooo,r

,\

társaság tagja, ügyvezetője, felügyelö bizottsági tagja kérheti a bíróságtól a tagok és a
taggyűlés vagy a felügyelő bizottság által hozott haíározaí hatályon kívül helyezését,ha a
határozat jogszabálysértő vally a létesítő okiratba ütközik,

kívtil hr:lyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül
lehet kerese:tet indítarri a tárl;aság ellen, amikor a jogosult a határoltatról tudomást szerzett
vagy a hatiározatról tudomílst szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított
egyéves, jogvesztő határidő i:lteltével per nem indítható.

2) ,\ határozat hatZ[lyon

jogosult perindításra az, aki a határozat meghoz,ata\álloz sz:,avazatával hozzálárult,
l<ivéve, ha tévedés,megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés mial.t szavazolt a határozat
NemL

rnellett.
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FIa a, határozatclt a társaság iigyvezetője támadja meg, és a társasiignak nincs más olyan
iigYvezetője, aki a társaság képviseletét elláthatná, a perben a társaság;ot a felügyelő bizottiág
által kijelölt felijgyelő bizottsági tag képviseli. Ha a felügyelő bizclttság uaÍámennyi tagá
f'elPeresként perhen áll, a bír(iság a társaság perbeli képviseletére tigygonánokot rendel ki,
}\ ha.tározat hatiilyon kívül LLelyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására
hralasztó hatálya nincs. A bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére á határozat

végrehajtását felfüggesztheti.

A

felfüggesztést elrendelő végzésellen nincs helye

fellebbezésnek. .A perben bír<isági meghagyás nem bocsál,ható.ki,
3)

-Ha ir határrnaí jogszabályt sérr vagy a létesítő okiratba ütk,5zik, il bíróság a határozatot
hLatályon kílzül hrelyezi és szi.ikség esetén új hatirrozat meghoz,atalát rendeli el. A határozat

hatályon kívül lhelyezését kirnondó bírósági ítélethatálya a határozat felülvizsgálatának
kezdeményezéséirejogosult, cle perben nem álló más személyel:re is k.iterjed.

F{a a jogszabálysértés vagy a létesítőokiratba ütközés nem jelentős és nem veszélyezteti a

tlírsaság jogszeríi működését, a bíróság

a

jogsértés tényétállapítja meg.

4) FIa a taggytilés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatialra al,t az indítványt, amely

szerint az utolsti beszárnolót, illetve az utolsó két évben az úgyv<>zetés tevékenységével
kapcsolatos vallamely gazclaságí eseményt vagy kötelezettségvállalást ezzel külön
nregtlízandó körryvvizsgáló vizsgálja meg, ezt a vizsgálatot a, szavllzatijogok legalább öt
százalékával rendelkező tagnak vagy tagoknak a taggyűlésétől s:zámított harmincnapos
jrrgvesztő hatál<lőn belül benyújtott kérelmére a nyilvántartó bíróság a társaság költségére
köteles elrendelrri és a könyvltizsgálót kijelölni.

A kérelem teljeslítéséta nyilvZintartó bíróság megtagadja, ha a klisebbsógijogokkal a kérelmet
előterjesztő tagok visszaélnek.

A

viz:sgálattal a társaság könyvvizs gáIója nem bízható meg.

A viz,sgálat kÖltségeit a társaság előlegezi és viseli. A társaság

a költséigeket abban az esetben

háríthada át a tagra, ha az a vlzsgálatot nyilvánvalóan alaptalanul kezdemé nyezíe.

5) FIa a taggYŰlés elvetette vag,y nem bocsátotta határozathozatalra azí az indítványt, hogy
a

ttírsaságnak valamely tag, r,ezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag, továbbá a

kÖnY'vvizsgáló e]llen támasztható követelését érvényesítsék,a követelést á szavazatijogok öt
s"zázalékával rendelkező tagok a taggyűléstől számított krarmincnapos jogvesztő határidőn
belÜl a gazdasági társaság képviseletében a társaság javára maguk is tirvényesíthetik.

xvll.
1)

A FELÜGYELó BtzoTTSÁG

A feli,igYelő bizottság
5 évre választja nreg,

2)

3 tagból áll, melynek tagjait a taggyűlés hLatároz:ott időre, de legfeljebb

A feli.igyelő bizol,tság taga2079. május 31. napjától 2024.május 3l.

.

Szólláth Tibor
l(an:

Nagy Juliánna)

,1080 Hajdúnánás, Veresr|enger tanya 265/20,
sz, alatti lakcls

napjáig:
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Fórizs Lász!ó
(an: Debrec:eni Katalin)

4220 Hi,ajdúrböszörmény, Honvéd u.

28

l

A, sz. alatti l itkos

szőllős sándor
(an: Vass lrén)

,4242Bocsk:aikert, Csillag u, 5. sz.
alattilakos

3) A feliigYelő bizoftság tagjaira az űgyvezetőre vonatko zó szabálltok

a ptk. szerint irányadók.

Összeférhetetlenségi szabályok a Civiltv. alapján:

Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy,
aki

a) a társaság tagja, ügyvezletője,
b) a társasággal a megbízatásán kívüli más

c)
d)

tevékenysríg kifejtéséreirányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésreirányuló egyéblogviúonyban
á1l, ha
jogszabály másképp neni rendelkezik;
a társaság cél szerintijl:ttatásából részesül, kivéve a bár|<i által
megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat; illeti,e
az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozóia.

A kÖzhasznú szervezet megl;zűnésétkövető három évig nenr lehet a társaság felügyelő
bizottságának tagja az a szemé|y, aki olyan közhasznú ,rőrr"retvezető
tisztségviselője volt
- annak megszűnésétmegelőzti két évben legalább
egy évig amely jogrrtód nélkü| lizűnt meg úgy, hogy az állami adótls vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vlLmtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellYel s:lemben az állami adó- és vamnáiOsag jelentős össze,gű
adóhiányt tárt
fel,
c) amellYel szemben aZ állami adó- és vámhatóság üzletlez,árás intézkedést
alkalmazott, vagy űzletz:Árást helyettesítő bírságot szaíott ki,
cl) amelYrrek edószámát az tillami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló
törvény szerint fe|függesztette, illetőleg törölte,
a)

4)

A felÜgYelő bizottsági

taggá nregválasztott személy az új tisztsége e]Lfogadásától
számított
tizenÖt naPon belÜl azokat a gar,dasági társaságokat,
amelyeknél rniár felügyelő bizottsági tag,
írásban táj ékoztaüri köteles,

5)

A felÜgYelő bizoltság a taggyúilés részéreellenőrzi a társaság ügyv,ezetését.
A felügyelő
bizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba,
köny,veibe betekinthet, a vezeíő
tis;ltségviselőktől és a társaság munkaválialóitól felvilágosítási
kérhet, a társaság fizetési
számlá.ját, Pénztárát, értékpapír-és áruállományát, valamint
szerződóseit megvizsgálhatja

sza,kértővel megvi zsgáltathatj a.
6)

Ha a Í'elÜgYelő bizottság ellenőrző tevéken ységéhez szakértőket kír,án
igénybe venni,
feliigyelő bizottság erre irányul j kérelmétaz igyvezetés
köteles teljesít,eni.

és

a
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A beszámolóról

ir taggYŰlés a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének
birtokában dönthet, Ha
felÜgYelő bizotrtság szerint az.ügyvezetés tevékinysége jigszabályba
vagy a létesítőokiratba
ÜtkÖzik, ellentétes a tag8yűlérs határozataival vagy eg-ye|t?nt
séá a tárJáság érdekeit, vagy
az, ÜgYvezetés Í'elelőssegét rrregalapozó tény ,..Üi fel,

a

a felügyelő uiiottsag jogosult
Ölsszehívni a társaság legfőbb szervének tiléséte kérdés
m,lgtaigyalása és a szükséges
határozatok meglrozatala érdekében.
7) A felÜgYelő bizc'ttság tagjai a taggyűlésen a döntéshozatalnál tanácskozási joggal
vesznek
ré:szt.

8)

A

9)

A

felÜgYelő bizclttság testületként jár el. A felügyelő bizottsíig
- tag|ai sorából - elnököt
(szÜkség esetén elnÖkhelyett3st vagy elnökhelyéiteseket)
választ. A felügyelö bizottság
határcrzatkéPes, ha a valamennyi tag jelen v an; hátáro
zatál;. egyszeni szótöbbs éggel hozza.

felÜgYelő bizclttság tagjai személyesen kötelesek eljárni,
képvise,letnek nincs helye. A
f-elÜgl'elő bizottsZig tagját e minőségéÜen a taggyrilés, illótve
munkáltatója nem utasíthatja,

l0)A felÜgYelő tlizottság Üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az jiilés
összehívását _ az ok és a
cél megjelÖltlsével - a felügyelő bizottság brármely tagja írásbiln
kérheti az elnöktől, aki a
kérelem kézhezv(itelétől
nyolc nápon uetút tÜetes inttizkedni a felügyelő bizottság
ülésének hanninc napon belüli időpontra történő összehívásáról.
Ha az elnök a kérelemnek
számi'tott

nem tesz eleg,et, a tag nlaga jotr;osult az Ülés Összehívására.

A kÖnYvvizsgáló a felügyelő bizottság üléséntanácskozási

jo6;gal réiszt vehet, a felügyelő

bi:zottság felhívása esetén a körryvvizs gáló afelügyelő
bizottság-ülésén köteles részt venni.
feJ,ÜgYelő bizottsÍig köteles napirendró tűzni a [Ónyvvizsg

ügyeket,

át<;-

A

rltat rrlegtárgyalásra javasolt

1l)A

feltigYelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga áJlapítja
meg,, amelyet a taggyűlés
A t-elÜgYelő bizottséLg köteles az ügyrendjébén meghai fuozű
azt,trogy a tagok által
delegZilt személYek a felügyelő bizottsággáí egyőztetett
módon ellenőrizhűk a társaság
pénzü gyi gazdálkodását.
hagY jóvá,

l2)Hrl

a Í'elÜgYelő bizottság tagja1nak száma3 fő alá csökken (minimális
létszám), vagy nincs,
aki az ÜlésétÖsszehívja, az Űgyvezető a felügyelő bizottság
rendeltet.ésszerű működésének
helyreállítása érdekébenkötelels a taggyűlést öiszehívni.

l3)A

felÜgYe|Ó tlizottság egyes ellenőrzési felaclatok elvégzésével
bármely tagját megb ízhatja,
illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthada taljai
között. A.
megosztása
nem érinti a felügYelő bizottsá;3i tag felelősségét, s;m
Ű
a jogát, hog5t"ilenőrrés
azettená."est más, a
felÜgYelő bizottság ellenőrzési l'elaáatkörébe Úrtozó
tevékenysél3re is l<iterjessze,

14)A feltigYelő bizclttsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük
elmulasztásáva| vagy
megfe,lelő

nem

teljesítésévela társalságnak okozott károkért a szerző,désszegéssel
okozott kárért
való felelósség szabályai szerint félelnek a társaságga|
szenrben.

xv|ll. A KÖNYVVlzsGÁLÓ
1) A taggYŰlés a kÖn'yvvizsgálót határozott időre, de
legfeljebb 5 évre választja meg.
Az állandó kcinYvvizsgáló mellbízásának időtartama nem
lehet rövidebb, mint a taggyűlés
áltiil tÖrtént megvlilasztásától a kcivetkező beszámolót
elfogadó ülésig terjedő időszak.
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KÖnYvvizsgálóvá
1,1öny

vvizs giilók

n

aZ

választható,

aki az erre

yil vántartás áb an szerepel.

Összeférhetetlenrségi szabályok a

Nem lehet köny,,rvizsgáló
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vonatko,|ó jogszabályok szerint

a

Civiltv. alapján:

az il személy, aki

a)

atársaság tagja, ügyvezetője;

c)

munkavisz<lnyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
logvlszonyban áll, ha
jogszatlály másképp nenr rendelkezik;
a társaság cél szerinti jultatásából részesül, kivéve a brárki által n:regkötés
nélkül
igénybe velrető nem pénzbeli szolgáltatásokat; illetve
az a)-a pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója,.

b) a társasággal a megbízatásán kívtili más tevékenységkifejtéséreirányuló

d)

A kÖnYvvizsgálóval a megbízási szerződést - a taggyűlés által rneghatározott feltételekkel és
díjazás mellett , azÜgyvezetés a kijelölést vagy választást követő kil.n.u"n
napon belül köti
nieg. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nenr keri,il sor, a taggniies
köteles új

könyvvizsgálót

r,ál asztani,

2) A könyvvizsgáló

naDiáig a RÁcz és DOMJ
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kor|átoli
Felel|ősségű Társaság 1s,zékhetve: 4O33 Debrecen l\ereaszászi pát u.
8. sz.,

\7y*:!szálna:'l]00350),kije1öltkönyvvizsgáló:Dr.DomjánrenÁ^@

őa&rfi Gaspát: u. 8, sz,,

an.: Szücs Anna, kamarai szá.ma: 002617).

3) A kÖnYvvizsgáló

hatáskörére, f'eladataira, felelősségére a ['tk., a szám,riteli törvény, az egyéb
jogszlabálYol,1, valamint a megkötésre kerülő tárgybani
szerződésben foglaltak irányadók,

xlx. EGYÉBRENDELKE:ZÉSEK
1)

A

társasággal kapcsolatos jognyilatkozatot Írásban lehet megtenni. Ezt
a rendelkezést
alkalmazni kell a társaság határozatára. valamint jognyilatl<ozatnak és határozatnak
a
címzettel való köz|ésére, Ha a gazdasági tírrsasággal kápósolatos jolgnyilatkozat
megtétele
l'agY cselekrnén'Y elvégzése ktitelező, e kötelezettséget késedelrlm neiitir
kell teljesíteni.

2) Ha az Írásbeli jognyilatkozatotpostán

küldik el, aztaz ellenkező 1bizonl,ításáig a tértivevényen
feltÜntetett átvérreli időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól
izámított ötödik
munkanapon a belföldi címze,tthez megérkezettnek kell tekinterni.

3)

A társaság műkÖdlésével kapcso|atban keletkezett iratok

a társasáLg szék:helyén, munkaidőben,
az Ü9;Yvezetr5vel történő előzr:tes egyeztetést követően tekintheók ,n.g. ké.é.re,
a társaság
ÜgYvezetője az iratot kÖtele,s megmutatni, abba betekintést engedni, valamint
arról a
kérelmező költs(igére másolalclt készíteniés azt aláírásával hitelesítenLi.

Az

iratbetekintési jog nem s(lr:theti a személyes adatok védelnréről tls a közérdekű
adatok
nYilvánosságárd szóló 1992|." évi LXilI. törvény által megh atár<>zott, más
személyes
adatainak védelnréhez fűződő iogot és az érintett személyiségi jogait. Az
iratbetekintési jog
nem l;értheti a társaság üzleti titkait,

A cégbíróságon

a cégiratokat

bárki ingyenesen megtekintlreti, azokról feljegyzést készíthet.
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A c<igegYzék adatairól cégntásolat, cégkivonat vagy cégbizonyítvár:ry kiadása
kérhető.
A céginfonnációs szolgálat l<érelemre tájékoztatásí ad az,elekt,ronikus úton
benyújtott, vagy
elektronikus okirattá alakított cégiratokról, továbbá az elektronLikus okirattá
alakított
szárnviteli tÖr\/ény szerintr beszámolóról, továbbá biztosítja a beszámolókba
és az
elektronikus cégiratokba történő ingyenes betekintést il céginformációs szolgálat
helyiségében.

xx. zÁRÓ neruoELKEzÉsEK
1)

Á, tárl;as ág

Űzleíi évei a tárgyé v j anuár 0l . napj ától decem ber

31l .

napj áig tartanak.

2) hla

njincs tÖrvén'Yes nYilvánol;ságra hozási vagy közlési kötelezettség,
avagy nem az üzlet
JlebonYolítál;ához szükséges, iigy a tagok a társaság ügyeit kötelesek
szigoián bizalmasan,

ijzleti titokl:ént kezelni.

3) Szerződő Felek akként állapodnak meg, hogy a jelen társasiigi szrerződésben nem, vagy
másl<éppen nenn szabályozott feltételekre a Poigári l,cirvénykcin,lvről
szóló 2013. évi
'V, tÖrvénY, a cégnyilvánoslságról, a bírósági cégeljárásról rís a i;égelszámolásról
szóló
évi V. tÖrvénY, valamint az egyéb vonatkozó jogszabály,ok rendelkezései irányadók,

1]006,

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási NonprofitKft.2)2}.december..,. napján
megtartásra
került taggyűlése a(z)
,.,

/ 2O2'O. 7 2,,,,. sz, határozat:áual

(= a taggyúlésenmegjelentek ..,, o/o-tt), .,,.... nem
szavazattal
megjelentek .... ?o-a), ...... tariőzkodás mellett (= a taggyíílésenmegjelentek
"" ?'a-a), dÖntiitt a társasági szerződés módosításáról, amelyet a tar,sásag jogi képviselője
a lételsítő okirattal egységes szerkezetbe foglalt a jelen okiratban
meglhatáiJzottak szerint.

igen szavazattal
""",tagg:vűésen

(= a

A jelen

regységes sz:erkezetbe

foglalt létesítőokirat elkészítéséirea ]létesítő okirat alábbi

váltolzásai, módosítíisai miatt került sor:

.

r

lV'.

íejezet

(a társaság új telephelyének létesítése)
\rí. íejezet

(a Hajdridorog Város C)nkorm ányzatát, Hortobágy Község
önkormán yzatát

Trlglás Város. Önkormányzatái képviselő p-olgármesÉrnek, valamint és
a
HajdúbÖszÖr'ménYi

r

Városgazdálkodási Nonprofit korlatolt Fe:lelősségű Társaságot
kéiPviselii Üg;rvezetőnek a személyébentörtént időkiizi mridosullások)
)(,

íejezet 2) pont

(a,,z

.

ügy v llzetői megb ízatás

időtartamában bekövetkezett változás)

X\/lll. íejezet 2) pont
(az állandó kÖnYvvizsgálő adataiban, valamint rnegbizatás:inak
időtartamában
bekövetkezett módosulás,ok)

Kelt: lFlajclúböszcirmény, 2()2O. december ....
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Elleniegvzésr
Alulírott Dr.

a jelen egységes szerkezetbe
ellenjegyzéswet igazollom
hogy annak
::i:*^'á.-:1.9j,jzerződés
'';,'Üi
tár.sasági ''1"...iaeri"r.-'-"'
".t,
Önríie',
:1"":^r""^_^::g^1"|"t __"_.,
el hatáiozott, d e csa k 2o2I.
n a pjától
;a n uár-'3i.,. l.qPJqr'rrt
i13*,j_".:Tl:,;::
lT. Jlrn
hatálYos módosításával
egységes szerkezetbe foglirtt sztivele*r; ennek
Z|,o

megfelelően

Alulír:ott Dr,

Kocsis Zoltán rigyvéd (kanmrai

készíl,ett.jelen egységes

azonosító szcíma: .7ó063345)

az

áItalam

szerkezetbe foglatt társasági szerződésí alulírótt helyen és
l999'l eilenlegYzem, egyben az okiratba foglalt megbízáLst - az okiratban szereplő
t'eltételek]<el
- elvállalom, továbbá az okiratba fbglalt ileghata.lmazá,st
elfc,gadom,

Debre:cen, 2020. december .,..

Dr. Kocsis Zoltán
iQ;yvéd

