Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. társasági szerzıdése

TÁRSASÁGI SZERZİDÉS

A
Debreceni Hulladék Közszolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság
társasági szerzıdésének egységes
szerkezetbe foglalásáról,
a 2014. december hó 22. napján kelt
7. sz. módosítása alapján

Készítette:
Dr. Léka Ügyvédi Iroda
4026 Debrecen, Bem tér 7. sz.

1. oldal

Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. társasági szerzıdése

2. oldal

TÁRSASÁGI SZERZİDÉS
egységes szerkezetbe foglalása
A felek rögzítik, hogy a 2013. január hó 28. napján kelt létesítı okirattal került
megalakításra a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő
Társaság, melyet a Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-09-024450 cégjegyzékszám alatt
a cégnyilvántartásba bejegyzett.
A társaság 2014. december hó 22. napján megtartott taggyőlése, a 15-18/2014. (12.22.)
sz. határozataival a társaság létesítı okiratát részben megváltoztatta.
A fenti határozatokban foglalt változásoknak megfelelıen szükségessé vált a társasági
szerzıdés egységes szerkezetbe foglalása.
A módosított részek dılt betővel kerültek megjelölésre.
1.) A társaság cégneve:
Debreceni Hulladék Közszolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság
A társaság rövidített cégneve:
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.
2.) A társaság tagjai:
-

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.
képviselı: Dr. Papp László polgármester

-

A Vámospércs Városi Önkormányzat (székhely: 4287 Vámospércs, Béke út 1. sz.,
képviseli: Ménes Andrea polgármester) közös képviselı által képviselt közös tulajdonú
törzsbetét tulajdonosai az alábbiak:

 Álmosd Község Önkormányzata
székhely: 4285 Álmosd, Fı u. 10. sz.
képviseli: Köteles István polgármester
 Bagamér Nagyközség Önkormányzata
székhely: 4286 Bagamér, Kossuth u. 7. sz.
képviseli: Orvos Mihály polgármester
 Ebes Községi Önkormányzat
székhely: 4211 Ebes, Széchenyi tér 1. sz.
képviseli: Szabóné Karsai Mária polgármester
 Fülöp Község Önkormányzata
székhely: 4266 Fülöp, Arany János u. 19. sz.
képviseli: Hutóczki Péter polgármester
 Hajdúszovát Község Önkormányzata
székhely: 4212 Hajdúszovát, Hısök tere 1. sz.
képviseli: Váradi Jenı polgármester
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 Kaba Városi Önkormányzat
székhely: 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz.
képviseli: Szegi Emma polgármester
 Nagyhegyes Község Önkormányzata
székhely: 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2. sz.
képviseli: Bajusz Istvánné polgármester
 Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata
székhely: 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. sz.
képviseli: Nyíri Béla polgármester
 Nyíracsád Község Önkormányzata
székhely: 4262 Nyíracsád, Petıfi tér 8. sz.
képviseli: Dr. Nagy János polgármester
 Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat
székhely: 4263 Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38. sz.
képviseli: Kövér Mihály Csaba polgármester
 Újléta Község Önkormányzata
székhely: 4288 Újléta, Kossuth u. 20. sz.
képviseli: Szimáné Tóth Erzsébet polgármester
 Vámospércs Városi Önkormányzat
székhely: 4287 Vámospércs, Béke út 1. sz.
képviseli: Ménes Andrea polgármester
 Nyíradony Város Önkormányzata
székhely: 4254 Nyíradony, Árpád tér 1. sz.
képviseli: Kondásné Erdei Mária polgármester
3.) A társaság székhelye: H-4031 Debrecen, István út 136. sz.
4.) A társaság idıtartama: A társaság határozatlan idıre alakul.
5.) A társaság tevékenységi körei:
3811 Nem veszélyes hulladék győjtése
fıtevékenység
5210 Raktározás tárolás
Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez, tevékenységi
kör gyakorlásához szükséges engedélyhez köti, a gazdasági társaság e tevékenységét csak a
jogerıs engedély birtokában annak Cégközlönyben, vagy a cég honlapján való közzétételével
kezdheti meg illetve végezheti. E rendelkezés nem alkalmazható az alapítási engedély
tekintetében.
Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály kivételt nem tesz, gazdasági társaság csak
akkor végezhet, ha e tevékenységben személyesen közremőködı tagja, vagy a társasággal
munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy
a képesítési követelménynek megfelel.
6.) A társaság vagyoni viszonyai: 5.210.000,- Ft, azaz ötmillió-kettıszáztízezer forint, amely
kizárólag pénzbeli hozzájárulásból áll.
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7.) Törzsbetétek megoszlása:
a.) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata:
4.690.000,- Ft, azaz négymillió-hatszázkilencvenezer forint pénzbeli hozzájárulás
b.) A Vámospércs Városi Önkormányzat által képviselt közös törzsbetét:
520.000,- Ft, azaz ötszázhúszezer forint pénzbeli hozzájárulás
A Vámospércs Városi Önkormányzat által képviselt közös törzsbetét megoszlása a
tagok között:














Álmosd Község Önkormányzata
Bagamér Nagyközség Önkormányzata
Ebes Községi Önkormányzat
Fülöp Község Önkormányzata
Hajdúszovát Község Önkormányzata
Kaba Városi Önkormányzat
Nagyhegyes Község Önkormányzata
Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata
Nyíracsád Község Önkormányzata
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat
Újléta Község Önkormányzata
Vámospércs Városi Önkormányzat
Nyíradony Város Önkormányzata

40.000,- Ft
40.000,- Ft
40.000,- Ft
40.000,- Ft
40.000,- Ft
40.000,- Ft
40.000,- Ft
40.000,- Ft
40.000,- Ft
40.000,- Ft
40.000,- Ft
40.000,- Ft
40.000,- Ft

8.) Üzleti év:
A Kft. elsı üzleti éve 2013. április 15. napján kezdıdik és 2013. december 31. napján záródik.
A továbbiakban az üzleti év minden évben január 01-én kezdıdik és december hó 31-ig tart.
9.) A taggyőlés:
A taggyőlést évente legalább egyszer össze kell hívni. A taggyőlés összehívása az ügyvezetı
feladata. A taggyőlést össze kell hívni, ha azt az ügyvezetı vagy bármely alapító tag
kezdeményezi, feltéve, hogy az indítvány az ok és cél megjelölésével történt. A taggyőlés
akkor határozatképes, ha azon a törzstıke 100%-a képviselve van.
A taggyőlést a társaság székhelyére vagy telephelyére, illetve valamelyik tag székhelyére kell
összehívni, ettıl eltérni csak a tagok egyhangúan hozott elızetes hozzájárulásával lehet.
A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény
felhasználásáról hozandó határozatokat kivéve, a tagok taggyőlés tartása nélkül is
határozhatnak. A taggyőlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozat tervezetét írásban és a
döntésre legalább nyolc napot biztosítva kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban
adják le. A taggyőlés tartása nélküli döntéshozatal esetében a határozatot az utolsó szavazat
beérkezését követı napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazásra megszabott határidı
utolsó napját követı három napon belül – ha valamennyi tag szavazata ezt megelızıen
érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül –
az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a
tagokkal. Ha valamelyik tag kéri, a taggyőlést össze kell hívni a határozattervezet
megtárgyalására.
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A taggyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a.) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény
felhasználására vonatkozó döntést,
b.) elıvásárlási jog gyakorlása a társaság által,
c.) az elıvásárlásra jogosult személy kijelölése,
d.) az üzletrész kívülálló személyre történı átruházásánál a beleegyezés megadása,
e.) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészrıl,
f.) üzletrész felosztáshoz való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
g.) a tag kizárásnak kezdeményezésérıl való határozat,
h.) az ügyvezetı megválasztása, visszahívás és díjazásának megállapítása, valamint ha az
ügyvezetı a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása,
i.) a felügyelıbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
j.) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
k.) olyan szerzıdés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával,
ügyvezetıjével vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk.8:1 § (1) illetve élettársával köt,
l.) a tagok, az ügyvezetık, a felügyelıbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni
követelések érvényesítése,
m.) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által
történı megvizsgálásának elrendelése,
n.) az elismert vállalatcsoport létrehozásának elıkészítésérıl és az uralmi szerzıdés
tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerzıdés tervezetének jóváhagyása,
o.) a társaság jogutód nélküli megszőnésének, átalakulásának elhatározása,
p.) a társasági szerzıdés módosítása,
q.) a törzstıke felemelésének és leszállításának elhatározása,
r.) törzstıke-emelés esetén a tagok elsıbbségi jogának kizárása,
s.) törzstıke-emelés során az elsıbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése,
t.) törzstıke felemelésekor, illetve az elsıbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek
arányától való eltérés megállapítása,
u.) törzstıke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása,
v.) (i) hitelfelvétel éves szinten összesen 5.000.000,-Ft értékhatár felett, kivéve az éven belüli likviditási
hitelt,
(ii) hitelszerzıdés módosítása,
(iii) garancia-, vagy kezességvállalás, éves szinten 5.000.000,-Ft felett,
(iv) tartozás-átvállalás és követelés elengedés, éves szinten 500.000,-Ft értékhatár felett,
(v) pénzügyi lízing (tartós bérleti) szerzıdés megkötése,
(vi) ingyenes vagyonjuttatás, ingyenes engedményezés,
(vii) követelés engedményezése évente 500.000,- Ft felett,
(viii) más gazdasági társaságban való tulajdonszerzés, gazdasági társaság alapítása,
(ix) vagyonértékesítés 5.000.000,- Ft értékhatár felett,
(x) követelésvásárlás.
w.) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerzıdés a taggyőlés kizárólagos
hatáskörébe utal
x.) hosszú távú fejlesztési tervek és az éves üzleti terv jóváhagyása
y.) hosszú távú szolgáltatási szerzıdések jóváhagyása, az árak meghatározása tekintetében
A taggyőlés a határozatait – amennyiben jogszabály eltérıen nem rendelkezik - egyszerő
szótöbbséggel hozza. A tagoknak törzsbetétjük minden 10.000,- Ft-ja után egy szavazata van.
A taggyőlésen a tagokat az alábbi szavazatok illetik meg:
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata:
A Vámospércs Városi Önkormányzat által képviselt közös törzsbetét:

469
52
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Amennyiben a taggyőlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyőlés az eredeti
napirenden szereplı ügyekben a jelenlévık által képviselt törzstıke mértékétıl függetlenül
határozatképes. A határozatképtelenség miatt megismételt taggyőlés összehívása az eredeti
taggyőlés meghívójában az eredeti taggyőlést követı 3, de legfeljebb 8 napon belüli idıpontra
kell összehívni.
A taggyőlésen nem szavazhat az a tag, akit a határozat kötelezettség vagy felelısség alól
mentesít, vagy a jogi személy terhére másfajta elınyben részesít, továbbá akivel a határozat
szerint szerzıdést kell kötni, illetıleg aki ellen pert kell indítani, akinek olyan hozzátartozója
érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója, aki a döntésben érdekelt
más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy aki egyébként
személyesen érdekelt a döntésben.
Azok a tagok, akik olyan határozatot hoztak, amelyrıl tudták, vagy a tılük elvárható
gondosság mellett tudhatták, hogy a társaság jelentıs érdekeit nyilvánvalóan sérti, - ha törvény
kivételt nem tesz - korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társasággal szemben az ebbıl
eredı kárért.
Az ügyvezetınek a taggyőlés határozatait meghozataluk után haladéktalanul be kell vezetnie a
határozatok könyvébe, amelybe a rendes üzleti órák alatt bármely tag beletekinthet és az
azokban foglaltakról az ügyvezetı által hitelesített másolatot kérhet.
10.) A társaság ügyvezetıje:
A társaság jelenlegi ügyvezetıje Tóth Sándor (sz: Berettyóújfalu, 1959.12.11., an: Antós
Mária) 4032 Debrecen, Tarján utca 43. szám alatti lakos.
Megbízatása 2014. július 15. napjától 2014. december hó 31. napjáig tartó határozott
idıtartamra szól.
A társaság ügyvezetıje 2015. január 1. napjától Varga László (sz: Tiszadob, 1952.04.11. an: Porkoláb
Jolán) 4032 Debrecen, Doberdó utca 18/A. szám alatti lakos.
Megbízatása 2015. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig tartó határozott idıtartamra szól.
Varga László az ügyvezetıi tevékenységét munkaviszonyban látja el.
Az ügyvezetı feladatkörei a társaság szervezeti és mőködési szabályzatában, továbbá
munkaköri leírásban kerülnek meghatározásra.
11.) Képviselet, cégjegyzés:
A társaságot az ügyvezetı önállóan képviseli. A cégjegyzés akként történik, hogy az ügyvezetı
az elıírt, elınyomott vagy nyomtatott cégnév alá nevét önállóan írja.
11/A.) Felügyelı bizottság:
A felügyelı bizottság jelenlegi tagjai:
Név: Hartdégen József
Születési neve: Hartdégen József
Lakcím: 2823 Vértessomló, Gábor Áron utca 24.
Anyja születési neve: Pallanik Magdolna
Megbízatása 2013. április 19. napjától 2014. december 31. napjáig tart.
Név: Lırincz Levente
Születési neve: Lırincz Levente
Lakcím: 4032 Debrecen, Barta J. utca 16.
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Anyja születési neve: Molnár Edit
Megbízatása 2013. április 19. napjától 2014. december 31. napjáig tart.
Név: Litauszki Róbert
Születési neve: Litauszki Róbert
Lakcím: 4032 Debrecen, Verseny utca 7.
Anyja születési neve: Jászberényi Margit Ilona
Megbízatása 2013. április 19. napjától 2014. december 31. napjáig tart.

A felügyelı bizottság tagjai 2015. január 1. napjától:
Név: Jánki József
Születési neve: Jánki József
Lakcím: 4026 Debrecen, Csemete u. 7. 5/31. sz.
Anyja születési neve: Soós Ilona
Megbízatása 2015. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig tart.
Név: Kaszásné Dr. Enyedi Zsuzsanna
Születési neve: Dr. Enyedi Zsuzsanna
Lakcím: 4031 Debrecen, Vulkán u. 3. sz.
Anyja születési neve: Kuti Zsuzsanna
Megbízatása 2015. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig tart.
Név: Zilinyi Zsombor Márton
Születési neve: Zilinyi Zsombor Márton
Lakcím: 4032 Debrecen, Tarján u. 80. sz.
Anyja születési neve: Ujvárosi Andrea Tünde
Megbízatása 2015. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig tart.
A felügyelı bizottság ellenırzi a társaság tevékenységét, jogosítványa a társaság stratégiai
ügyeire terjed ki. A féléves beszámoló és az éves mérleg elkészítése után a felügyelı bizottság
köteles szükség esetén független könyvvizsgáló bevonásával ellenırizni a társaság könyveit, a
beszámoló és a mérleg adatait.
A felügyelı bizottság testületként jár el. A bizottságot szükség szerint, de legalább évente egy
alkalommal össze kell hívni. Összehívására – a napirend megjelölésével – jogosult a felügyelı
bizottság bármely tagja az alapító tagok valamint az ügyvezetık.
A felügyelıbizottság a vezetı tisztségviselıktıl, illetve a gazdasági társaság vezetı állású
munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet 15 napon belül kell teljesíteni. A
felügyelıbizottság a társaság könyveit és iratait – ha szükséges, szakértık bevonásával –
megvizsgálhatja.
A felügyelı bizottság elnöke a bizottság munkájának technikai feltételeit biztosítja. A társaság
feletti felügyeletet a tagok egymás között ügyviteli ágazatonként feloszthatják.
A felügyelı bizottság ülésein egyszerő szótöbbséggel határoz. Az üléseket az elnök vezeti, aki
gondoskodik emlékeztetı készítésérıl és annak a tagoknak és az ügyvezetıknek történı
megküldésérıl. Az üléseken részt vehetnek tanácskozási joggal az alapítók és az ügyvezetık.
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11/B.) A könyvvizsgáló
A társaság könyvvizsgálója:
EAST-AUDIT
Igazságügyi
Adó-,
Járulék-,
és
Könyvszakértı,
Tanácsadó
Zártkörően
Mőködı
Részvénytársaság
cg.: 09-10-000331
székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15. sz.
kamarai száma: 001216
Könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelıs személy:
Balogh Istvánné
születési név: Tasi Judit Éva
anyja születési neve: Király Erzsébet
4031 Debrecen, Ohat u. 14. sz. alatti lakos
kamarai tagsági száma: 002587
A könyvvizsgáló megbízatása határozott idıtartamra, 2014. január hó 24. napjától 2015.
május hó 31. napjáig tart. A könyvvizsgáló elfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozatát
külön okirat tartalmazza.
A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében betekinthet a társaság könyveibe, a vezetı
tisztségviselıktıl és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet a társaság pénztárát,
értékpapír-és áruállományát, szerzıdéseit, bankszámláit, könyvvezetését, szerzıdéseit illetve
egyéb eszközeit megvizsgálhatja.
A könyvvizsgáló köteles a társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megırizni.
12.) Az üzletrész átruházása:
Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható.
Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes
mértékben befizette, kivéve, ha az átruházásra azért kerül sor, mert a vagyoni hozzájárulás,
illetve a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása vagy kizárás miatt a tag tagsági viszonya
megszőnt. A tagot, a társaságot vagy a taggyőlés által kijelölt személyt –ebben a sorrendben –
a pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére, elıvásárlási jog illeti
meg.
Az üzletrész kívülálló személyre történı átruházásához a taggyőlés (a társaság) beleegyezése
szükséges.
Pénzszolgáltatás ellenében történı átruházáson kívüli jogcímen az üzletrész nem ruházható
át.
Az üzletrész felosztásához a taggyőlés hozzájárulása szükséges.
13.) A társasági szerzıdés módosítása:
A társasági szerzıdés módosításához a taggyőlés 3/4-es szótöbbséggel hozott határozatára
van szükség. A tagok társasági szerzıdésben foglalt kötelezettségeinek növeléséhez, új
kötelezettségek megállapításához, illetıleg az egyes tagok külön jogainak csorbításához a
taggyőlés egyhangú határozatára van szükség.
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14.) A társaság megszőnése:
A társaság megszőnésének elhatározásához a taggyőlés 3/4-es szótöbbséggel hozott
határozatára van szükség. A hitelezık kielégítése után fennmaradó vagyonból a törzsbetétek
arányában részesednek a tagok.
15.) Egyéb rendelkezések:
Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáik békés úton történı rendezésére
törekednek. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a rendes bíróságok kizárásával
alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választott
Bíróságnak annak eljárási szabályai szerint.
Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a
társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a
Cégközlönyben tesz eleget.
A tagok megbízást adnak a Dr. Léka Ügyvédi Irodának (4026 Debrecen, Bem tér 7. sz.) és
Dr. Léka Andor ügyvédnek a jelen okirat elkészítésére, annak ellenjegyzésére, valamint a
Cégbíróság elıtti képviselet ellátására.
A tagok rögzítik, hogy a jelen okirat egyben az ügyvédi megbízásra vonatkozó tényállásnak is
minısül.
Alulírott Dr. Léka Andor ügyvéd, mint a társaság jogi képviselıje, a jelen egységes
szerkezetbe foglalt társasági szerzıdés aláírásával a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról
és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 51. § (3) bekezdése
alapján igazolom, hogy a társasági szerzıdés egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a
társasági szerzıdés módosítások alapján hatályos tartalmának.
Az egységes szerkezető okirat elkészítésére a létesítı okirat 9.) 10.) és 11/A.) pontjának változása adott
okot.
A jelen társasági szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.),
valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Jelen okiratot szerzıdı felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal minden
tekintetben megegyezıt helybenhagyólag aláírták.
Kelt: Debrecen, 2014. december hó 22.
Ellenjegyezte és hatályosította
2014. december hó 22. napján:
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tag
képv.: Dr. Papp László polgármester
Vámospércs Városi Önkormányzat közös törzsbetét képviselı
képv.: Ménes Andrea polgármester

