…………………………….. Község/ Város Polgármestere
……../ ……………-……/2018.
ELŐTERJESZTÉS
a csak Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulásban tagsággal rendelkező 17 önkormányzat részére a Társulás
2018. október 5-i üléseire előterjesztett napirendi pontok tárgyában
Előadó: ………………………………………polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
A Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás elnöke összehívta
a társulási tanácsülést az alábbi napirendi pontokkal:
1. A Szelektív Nonprofit Kft. 2017. üzleti évére vonatkozó beszámolója (határozathozatal az
egyszerű többség szabályai szerint)
2. A Szelektív Nonprofit Kft. társasági szerződésének a módosítása (határozathozatal az
egyszerű többség szabályai szerint)
3. Tiszteletdíj megállapítása a Társulás Elnöke részére (határozathozatal az egyszerű többség
szabályai szerint)
4. A Társulás 2018. évi költségvetése I. félévi beszámolójának elfogadása és a 2018. évi
társulási költségvetés módosítása (határozathozatal az egyszerű többség szabályai szerint)
A Társulás költségvetési beszámolóját-külön előterjesztésként kapják a Társulás tagjai.
5. Egyebek (tájékoztatás adása a felmerült kérdésekben)
Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom, és az alapján javasolom
az alábbi határozati javaslatok elfogadását:
1. napirendi pont mindkét Társulás ülésén – A Szelektív Nonprofit Kft. 2017. üzleti évére
vonatkozó beszámolója:
A Társulás tagságával működő Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évre vonatkozó számviteli beszámolójának a tervezete,
valamint az ahhoz készült független könyvvizsgálói jelentés az előterjesztés 1. számú melléklete.
Javasolom, hogy a független könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott beszámoló elfogadásának a
társaság taggyűlésén való megszavazására a Társulás elnökét a Társulási Tanács hatalmazza fel
az 1. Határozati javaslat elfogadásával.
2. napirendi pont mindkét Társulás ülésén – A Szelektív Nonprofit Kft. társasági
szerződésének a módosítása:
A Társulás tagságával működő Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás, valamint
REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás, továbbá a kapcsolódó gazdasági
társaságok csatlakozásával elnyerte végleges tulajdonosi szerkezetét.
Ehhez kapcsolódóan szükségessé vált a társaság társasági szerződésének az új működési
modellhez történő hozzáigazítása, módosítása. Az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti
egységes szerkezetbe foglaltan javasolt módosítás legfontosabb tartalmi elemei a következők:
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a) a társaság fióktelepei körének bővítése az új szolgáltatási területeken működő
hulladékgazdálkodási célú ingatlanokkal, melyeket a társaság bérleti szerződés keretében
üzemeltet,
b) a társaság tevékenységi köreinek bővítése a veszélyes hulladék gyűjtésével, tekintettel arra,
hogy e feladatot a hulladékudvarokon ténylegesen maga, illetve alvállalkozói által ellátja,
c) elővásárlási jog biztosítása a társulás tagoknak a saját szolgáltatási területükön működő
alvállalkozók üzletrészei tekintetében, annak érdekében, hogy az egyes szolgáltatási területek
autonómiája és a közöttük fennálló egyensúly fennmaradjon,
d) az egyes szolgáltatási területeket érintő lényeges kérdésekben vétójog biztosítása az adott
szolgáltatási területen működő tagnak, amely biztosítja, hogy a további tagok ne hozhassanak e
tag hozzájárulása nélkül a szolgáltatási terület ellátását negatívan érintő döntéseket,
e) a taggyűlés kizárólagos hatásköreinek a bővítése, amely a társaság működőképességének
veszélyeztetése nélkül biztosítja, hogy a közszolgáltatással kapcsolatos stratégiai és érdemi
kérdések tekintetében a döntés a társulások kezében maradjon,
f) a tagok közötti egyensúly fenntartása érdekében rotációs rendszert vezet be a
felügyelőbizottsági elnöki tisztség tekintetében az egyes szolgáltatási területekről delegált tagok
között.
g) tekintettel arra, hogy a közhasznú jogállás megszerzésével járó adminisztratív teher
növekedése és annak költségei várhatóan meghaladnák a közhasznú jogállás megszerzésével
elérhető adómegtakarításokat, indokolt annak elhagyása.
A módosítások részben szükségesek, részben a társulások és tagjaik hulladékgazdálkodási
közfeladatainak ellátását szolgálják, ezért javasolom, hogy azok elfogadását a Tisztelt Képviselőtestület támogassa a 2. Határozati javaslat szerint.
3. napirendi pont: Tiszteletdíj megállapítása a Társulás Elnöke részére (határozathozatal az
egyszerű többség szabályai szerint)
A legutóbbi, 2018.06.28-i Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás társulási tanács ülésén Sipos Jánosné Rózsaszentmárton polgármestere
javasolta, hogy a mindkét Társulás elnöki feladatait ellátó Heréd Község Polgármestere, Kómár
József Úr részére mindkét hulladékos társulásban állapítsanak meg legalább 50-50 ezer Ft
tiszteletdíjat.
A feladat nagyságára tekintettel a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás elnöki feladati ellátására havi bruttó 150.000 Ft tiszteletdíjat tartalmaz
az előterjesztés. A javasolt tiszteletdíjra és annak járulékaira a fedezet a Zagyvakörnyéki
Társulás költségvetésében 2019. évtől teremthető meg, ezért a Zagyvakörnyéki társulásban
csak 2018.december hónaptól kezdődően állapítható meg a tiszteletdíj.
Javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a 3. határozati javaslatot fogadja el a tiszteletdíj
megállapításáról.
Mindezek alapján kérem, hogy a következő 3 db határozat elfogadásáról a Képviselő-testület
határozni szíveskedjen.
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1. Határozati javaslat
…/2018. (… …) képviselő-testületi határozat:
………………………. Községi/Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
Társulási Tanács elnökét, hogy a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén a társaság - az
előterjesztés 1. melléklete szerinti- 2017. évi beszámolójának elfogadását szavazatával
támogassa.
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási
tanács ülésén képviselje, és igennel szavazzon.
Felelős:

a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja

Határidő:

a társulási tanács ülésén
2. Határozati javaslat
…/2018. (… …) képviselő-testületi határozat:

………………………. Községi/Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
Társulási Tanács elnökét, hogy a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén a társaság társasági
szerződésének – az előterjesztés 2. melléklete szerinti – módosítását szavazatával
támogassa.
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási
tanács ülésén képviselje, és igennel szavazzon.
Felelős:

a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja

Határidő:

a társulási tanács ülésén
3. Határozati javaslat
…/2018. (… …) képviselő-testületi határozat:

………………………. Községi/Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Elnöke
részére 2018. december 1-től kezdődően havi bruttó 150.000 Ft tiszteletdíj
megállapítását.
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási
tanács ülésén képviselje, és igennel szavazzon.
Felelős:

a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja

Határidő:

a társulási tanács ülésén

Kelt:………………………………., 2018. ……
--------------------------------------polgármester
Ellenjegyzem:

………………………………….
jegyző
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…………………………….. Község/ Város Polgármestere
……../ ……………-……/2018.
ELŐTERJESZTÉS
a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulásban,
illetve a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulásban is tagsággal rendelkező 20 önkormányzat részére a Társulások
2018. október 5-i üléseire előterjesztett napirendi pontok tárgyában
Előadó: ………………………………………polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás, valamint a
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás elnöke összehívta
a társulási tanácsülést az alábbi napirendi pontokkal.
1. napirendi pont mindkét Társulás ülésén – A Szelektív Nonprofit Kft. 2017. üzleti évére
vonatkozó beszámolója.
2. napirendi pont mindkét Társulás ülésén – A Szelektív Nonprofit Kft. társasági
szerződésének a módosítása.
3. napirendi pont mindkét Társulás ülésén –Tiszteletdíj megállapítása a Társulás Elnöke
részére (határozathozatal az egyszerű többség szabályai szerint)
4. napirendi pont mindkét Társulás ülésén: A Társulás 2018. évi költségvetése pénzügyi
teljesítéséről szóló I. félévi beszámolójának és a 2018. évi költségvetés előirányzat
módosításának elfogadása (határozathozatal az egyszerű többség szabályai szerint, de a
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás költségvetési
beszámolójának elfogadása és a költségvetése módosítása valamennyi tagönkormányzat
képviselő-testülete minősített többséggel elfogadott támogató határozatával lép hatályba)
A két társulás költségvetési beszámolóit külön-külön előterjesztésként kapják a Társulások tagjai.
5. napirendi pont a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás ülésén – A Társulás és a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság közötti elszámolás.
Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom, és az alapján
javasolom az alábbi határozati javaslatok elfogadását:
1. napirendi pont mindkét Társulás ülésén – A Szelektív Nonprofit Kft. 2017. üzleti évére
vonatkozó beszámolója:
A Társulás tagságával működő Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évre vonatkozó számviteli beszámolójának a tervezete,
valamint az ahhoz készült független könyvvizsgálói jelentés az előterjesztés 1. számú melléklete.
Javasolom, hogy a független könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott beszámoló elfogadásának a
társaság taggyűlésén való megszavazására a Társulás elnökét a Társulási Tanács hatalmazza fel
az 1. Határozati javaslat elfogadásával.
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2. napirendi pont mindkét Társulás ülésén – A Szelektív Nonprofit Kft. társasági
szerződésének a módosítása:
A Társulás tagságával működő Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás, valamint
REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás, továbbá a kapcsolódó gazdasági
társaságok csatlakozásával elnyerte végleges tulajdonosi szerkezetét.
Ehhez kapcsolódóan szükségessé vált a társaság társasági szerződésének az új működési
modellhez történő hozzáigazítása, módosítása. Az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti
egységes szerkezetbe foglaltan javasolt módosítás legfontosabb tartalmi elemei a következők:
a) a társaság fióktelepei körének bővítése az új szolgáltatási területeken működő
hulladékgazdálkodási célú ingatlanokkal, melyeket a társaság bérleti szerződés keretében
üzemeltet,
b) a társaság tevékenységi köreinek bővítése a veszélyes hulladék gyűjtésével, tekintettel arra,
hogy e feladatot a hulladékudvarokon ténylegesen maga, illetve alvállalkozói által ellátja,
c) elővásárlási jog biztosítása a társulás tagoknak a saját szolgáltatási területükön működő
alvállalkozók üzletrészei tekintetében, annak érdekében, hogy az egyes szolgáltatási területek
autonómiája és a közöttük fennálló egyensúly fennmaradjon,
d) az egyes szolgáltatási területeket érintő lényeges kérdésekben vétójog biztosítása az adott
szolgáltatási területen működő tagnak, amely biztosítja, hogy a további tagok ne hozhassanak e
tag hozzájárulása nélkül a szolgáltatási terület ellátását negatívan érintő döntéseket,
e) a taggyűlés kizárólagos hatásköreinek a bővítése, amely a társaság működőképességének
veszélyeztetése nélkül biztosítja, hogy a közszolgáltatással kapcsolatos stratégiai és érdemi
kérdések tekintetében a döntés a társulások kezében maradjon,
f) a tagok közötti egyensúly fenntartása érdekében rotációs rendszert vezet be a
felügyelőbizottsági elnöki tisztség tekintetében az egyes szolgáltatási területekről delegált tagok
között.
g) tekintettel arra, hogy a közhasznú jogállás megszerzésével járó adminisztratív teher
növekedése és annak költségei várhatóan meghaladnák a közhasznú jogállás megszerzésével
elérhető adómegtakarításokat, indokolt annak elhagyása.
A módosítások részben szükségesek, részben a társulások és tagjaik hulladékgazdálkodási
közfeladatainak ellátását szolgálják, ezért javasolom, hogy azok elfogadását a Tisztelt Képviselőtestület támogassa a 2. Határozati javaslat szerint.
3. napirendi pont mindkét Társulás ülésén –Tisztelet díj megállapítása a Társulás Elnöke
részére
A legutóbbi, 2018.06.28-i Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás társulási tanács ülésén Sipos Jánosné Rózsaszentmárton polgármestere
javasolta, hogy a mindkét Társulás elnöki feladatait ellátó Heréd Község Polgármestere, Kómár
József Úr részére mindkét hulladékos társulásban állapítsanak meg legalább 50-50 ezer Ft
tiszteletdíjat.
A feladat nagyságára tekintettel a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás elnöki feladati ellátására havi bruttó 150.000 Ft tiszteletdíjat tartalmaz az
előterjesztés. A javasolt tiszteletdíjakra és azok járulékaira a fedezet Hatvan és Környéke
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2018. évi költségvetésében
rendelkezésre áll, a Zagyvakörnyéki Társulás költségvetésében 2019. évtől megteremthető,
ezért a Zagyvakörnyéki társulásban csak 2018.december hónaptól kezdődően állapítható meg a
tiszteletdíj. A hatvani társulásra vonatkozó tisztelet határozati javaslatot a külön költségvetési
előterjesztés tartalmazza.
Javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a 3. határozati javaslatot fogadja el a
Zagyvakörnyéki Társulás tiszteletdíjának megállapításáról.
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5. napirendi pont a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás ülésén – A Társulás és a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság közötti elszámolás
A Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság és a Társulás között
fennállt vagyonkezelési szerződés megszűnése kapcsán a HTHK Kft-nek elszámolási és
visszapótlási kötelezettsége keletkezett a Társulással szemben, mely kötelezettségeinek a mai
napig nem tett eleget.
A Társulás könyvvizsgálói véleménnyel is alátámasztott és a Társulási Tanács 10/2018. (V. 31.)
számú határozatával is elfogadott követelése visszapótlási kötelezettség jogcímén a HTHK Kft.
felé 188.890.320,- Ft.
A HTHK Kft. ezzel szemben csupán 141.696.024,- Ft megfizetését vállalná visszapótlási
kötelezettség jogcímén.
A Társulás elnöke a Társulás képviseletében 2018. augusztus 28. napján az 3. mellékletként
csatolt levélben fordult a HTK Kft.-hez, melyben javasolta, hogy a nem vitatott 141.696.024,- Ft
megfizetésére kerüljön sor azzal, hogy a fennmaradó 37.272.890,- Ft összeg tekintetében a felek
folytassanak további egyeztetést, egyben kérte, hogy e javaslata kerüljön a Kft. 2018. szeptember
10-i napirendjére. A Kft. ügyvezetése ennek ellenére a javaslatot nem vette a taggyűlése
napirendjére, hanem egy válaszlevelet küldött (4. szám alatt csatolva). A válaszlevélben
foglaltakkal kapcsolatos könyvvizsgálói véleményt 5. szám alatt csatolom.
Tekintettel arra, hogy a nem vitatott 141.696.024,- Ft összeg visszatartásának a Kft. részéről
semmiféle jogalapja nincs, továbbá arra is, hogy a fennmaradó összeg tekintetében az egyeztetés
még nem zárult le, javasolom támogatni, hogy a Társulás elnöke megfelelő, 30 napos határidő
biztosításával kísérelje meg a jogvita mielőbbi lezárását, ennek elmaradása esetére pedig kapjon
felhatalmazást arra, hogy a Társulás követelését szükség szerint jogi eljárás keretében
érvényesítse. A fentiek alapján javasolom a 4. Határozati javaslatot fogadja el.
Mindezek alapján kérem, a fenti előterjesztés megvitatását és a következő határozatok
elfogadását, mely döntések egyszerű többséget igényelnek.
1. Határozati javaslat
…/2018. (… …) képviselő-testületi határozat:
………………………. Községi/Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
Társulási Tanács elnökét, hogy a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén a társaság - az
előterjesztés 1. melléklete szerinti- 2017. évi beszámolójának elfogadását szavazatával
támogassa.
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási
tanács ülésén képviselje és igennel szavazzon.
Felelős:

a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja

Határidő:

a társulási tanács ülésén
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2. Határozati javaslat
…/2018. (… …) képviselő-testületi határozat:
………………………. Községi/Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
Társulási Tanács elnökét, hogy a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén a társaság
társasági szerződésének - az előterjesztés 2. melléklete szerinti- módosítását
szavazatával támogassa.
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási
tanács ülésén képviselje, és igennel szavazzon.
Felelős:
a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja
Határidő:
a társulási tanács ülésén
3. Határozati javaslat
…/2018. (… …) képviselő-testületi határozat:
………………………. Községi/Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Elnöke
részére 2018. december 1-től kezdődően havi bruttó 150.000 Ft tiszteletdíj
megállapítását.
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási
tanács ülésén képviselje, és igennel szavazzon.
Felelős:
Határidő:

a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja
a társulási tanács ülésén
4. Határozati javaslat
…/2018. (… …) képviselő-testületi határozat:

………………………. Községi/Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
Elnöke a Társulásnak a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű
Társasággal szemben a vagyonkezelési szerződés megszűnésével kapcsolatban
visszapótlási kötelezettség jogcímén keletkezett követelése érvényesítése érdekében
haladéktalanul folytasson egyeztetést a társaság ügyvezetésével.
A Képviselő-testület támogatja továbbá, hogy amennyiben a Társulás és a HTHK Kft.
között folytatandó egyeztetések legfeljebb 30 napon belül nem járnak legalább a nem
vitatott 141.696.024,- Ft követelésrész megfizetésében megnyilvánuló eredménnyel,
a Társulás követelését a Társulás Elnöke szükség esetén jogi úton is érvényesítse.
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási
tanács ülésén képviselje, és igennel szavazzon.
Felelős:
Határidő:

a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja
a társulási tanács ülésén

Kelt:………………………………., 2018. ……

--------------------------------------polgármester

Ellenjegyzem:
………………………………….
jegyző
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A SZELEKTÍV HULLADÉKHASZNOSÍTÓ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE
Alulírott tagok a következők szerint állapítják meg a korlátolt felelősségű társaság – változásokkal egységes szerkezetbe
foglalt – társasági szerződését (az új szövegrészeket vastagon szedve, aláhúzással, az elmaradó szövegrészeket [kapcsos
zárójelben vastagon szedve és áthúzással] jelöltük):
1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)
1.1. A társaság cégneve: Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve: Szelektív Nonprofit Kft.
1.2. A társaság székhelye: 3000 Hatvan külterület 054/14. helyrajzi szám
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
1.3. A társaság fióktelepei:

2194 Tura, 0272/7 helyrajzi számú ingatlan
5126 Jászfényszaru külterület 05/147. helyrajzi számú ingatlan
3350 Kál külterület 029/26. helyrajzi számú ingatlan
3100 Salgótarján külterület 0331/5 helyrajzi számú ingatlan
3100 Salgótarján külterület 0328/13 helyrajzi számú ingatlan
3073 Tar külterület 018 helyrajzi számú ingatlan
3070 Bátonyterenye [belterület 3799/2] 3799/22 helyrajzi számú ingatlan
5123 Jászárokszállás, 3252/2 helyrajzi számú ingatlan
3360 Heves, 2144/2 helyrajzi számú ingatlan
5055 Jászladány, Baross utca 9., 1779/1 helyrajzi számú ingatlan
5141 Jásztelek külterület 090/2 helyrajzi számú ingatlan
5100 Jászberény, külterület 0337/4 helyrajzi számú ingatlan
2. A társaság tagjai

2.1. Közös tulajdonú üzletrésszel jogosultjai [a Ptk. 3:165. § (1) bekezdése alapján egy tagnak számítanak]
Név: Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
Székhely: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Képviseletre jogosult neve: Fekete Zsolt elnök
Nyilvántartási szám: 798868
Név: VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 3100 Salgótarján, Kertész u. 2.
Képviseletre jogosult neve: Fekete Zoltán Nándor ügyvezető
Nyilvántartási szám: Cg.12-09-001807
A közös tulajdonú üzletrész tulajdonosainak képviselője: Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás,
képviseletében eljár: Fekete Zsolt elnök
2.2. Közös tulajdonú üzletrésszel jogosultjai [a Ptk. 3:165. § (1) bekezdése alapján egy tagnak számítanak]
2.2.1. Név: REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
Székhely: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Képviseletre jogosult neve: Dr. Szabó Tamás elnök
Nyilvántartási szám: 576734
2.2.2. Név: REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 5141 Jásztelek, külterület 090/2. hrsz.
Képviseletre jogosult neve: Hajdú László Sándor ügyvezető
Nyilvántartási szám: Cg.16-09-006070
2.2.3. Név: REGIO-KOM Térségi Hulladékszállítási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Képviseletre jogosult neve: Hajdú László Sándor ügyvezető
Nyilvántartási szám: Cg.16-09-013258
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2.2.4. Név: Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 5100 Jászberény, Margit-sziget 1.
Képviseletre jogosult neve: Horgosi Zsolt vezérigazgató
Nyilvántartási szám: Cg.16-10-001579
2.2.5. Név: Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 5130 Jászapáti, Gyöngyvirág út 11.
Képviseletre jogosult neve: Tótin Lóránt ügyvezető
Nyilvántartási szám: Cg.16-09-003567
A közös tulajdonú üzletrész tulajdonosainak képviselője: Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás,
képviseletében eljár: Dr. Szabó Tamás elnök
2.3. Közös tulajdonú üzletrésszel jogosultjai [a Ptk. 3:165. § (1) bekezdése alapján egy tagnak számítanak]
Név: Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
Székhely: 3011 Heréd, Rákóczi Ferenc út 39.
Képviseletre jogosult neve: Kómár József László elnök
Nyilvántartási szám: 838245
Név: Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
Székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Képviseletre jogosult neve: Kómár József elnök
Nyilvántartási szám: 799733
A közös tulajdonú üzletrész tulajdonosainak képviselője: Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás, képviseletében eljár: Kómár József László elnök
[2/A. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége
2/A.1. A társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 2. § 20. pontjába foglalt olyan
tevékenységet végez, amely a jelen társaságban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja,
ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.
2/A.2. A társaság közhasznú tevékenységei:
3811 '08
3832 '08
3821’08
3900’08

Nem veszélyes hulladék gyűjtése (főtevékenység)
Hulladék újrahasznosítása
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

2/A.3. A társaság 2/A.2. pont szerinti közhasznú tevékenységeket az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi,
melyek teljesítését az alábbi jogszabályhelyek írják elő:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 5. pontja alapján
környezetegészségügyi közfeladat, és 19. pontja alapján hulladékgazdálkodás.
2/A.4. A társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott
alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.
2/A.5. A társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott
közhasznú tevékenységére fordítja.
2/A.6. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi
támogatást nem nyújt.]
3. A társaság tevékenységi köre(i)
3.1. Főtevékenység: 3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): ...........................................................................................................
3832 '08
4615 '08
4677 '08

Hulladék újrahasznosítása
Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme
Hulladék-nagykereskedelem
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4779 '08
3821 '08
4941 '08
4942 '08
7112 '08
7490 '08
3831 '08
4311 '08
4312 '08
4299 '08
4211 '08
4120 '08
4753 '08
4759 '08
0891 '08
0990 '08
4778 '08
7022 '08
7021 '08
3700 '08
3821’08
3900’08
3812’08

Használtcikk bolti kiskereskedelme
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Közúti áruszállítás
Költöztetés
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Használt eszköz bontása
Bontás
Építési terület előkészítése
Egyéb m.n.s. építés
Út, autópálya építése
Lakó- és nem lakó épület építése
Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme
Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
Vegyi ásvány bányászata
Egyéb bányászati szolgáltatás
Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
PR, kommunikáció
Szennyvíz gyűjtése, kezelése
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
Veszélyes hulladék gyűjtése
4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama: határozatlan.
5. A társaság törzstőkéje
5.1. A társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint, amely 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint
készpénzből áll. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás a törzstőke 0 százaléka.
5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési kérelem
benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig
be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltassa, a társaság mindaddig nem fizet
osztalékot a tagoknak, amíg a ki nem fizetett és a tagok törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt
nyereség a tagok által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tagok a
még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulásuk összegének erejéig helytállnak a társaság tartozásaiért.
5.3. A törzsbetétek teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.
6. Az egyes tagok törzsbetétje
6.1. Név (Cégnév): Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás és VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és
Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (közös tulajdonú üzletrész)
Törzsbetét összege: 1.000.000,- Ft.
Törzsbetét összetétele: Készpénz 1.000.000,- Ft.
Az üzletrész tulajdonjogának tagok közötti megoszlása:
a) Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás: 50 %,
b) VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság: 50 %.
6.2. Név (Cégnév): Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás, REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, REGIO-KOM Térségi Hulladékszállítási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság, Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
és Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (közös tulajdonú üzletrész)
Törzsbetét összege: 1.000.000,- Ft.
Törzsbetét összetétele: Készpénz 1.000.000,- Ft.
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Az üzletrész tulajdonjogának tagok közötti megoszlása:
a) Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás: 20 %,
b) REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság: 20 %,
c) REGIO-KOM Térségi Hulladékszállítási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság: 20 %,
d) Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság: 20 %.
e) Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság: 20 %.
6.3. Név (Cégnév): Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás és Hatvan és a Környéke
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás (közös tulajdonú üzletrész)
Törzsbetét összege: 1.000.000,- Ft.
Törzsbetét összetétele: Készpénz 1.000.000,- Ft.
Az üzletrész tulajdonjogának tagok közötti megoszlása:
a) Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás: 90 %,
b) Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás: 10 %.
7. Pótbefizetés
7.1. A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára
a) pótbefizetést előírhat.
b) pótbefizetést nem írhat elő.

8. Üzletrész
8.1. A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével
keletkezik. Egy üzletrésznek több jogosultja is lehet, ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak;
jogaikat – ideértve a társasági szerződés megkötését is – csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot
terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen kötelesek helytállni. A közös képviselőt a jogosultak maguk közül
választják meg a tulajdoni hányaduk szerinti szavazati jog gyakorlásával.
8.2. Az üzletrész
a) a tagok törzsbetétjéhez igazodik.
b) a tagok törzsbetétjétől eltér.
Ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása:
1. üzletrész 33 1/3 %
Név (Cégnév): Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
Név (Cégnév): VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Közös képviselő: ....................................... Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
Közös képviselő képviseletében eljár: Fekete Zsolt elnök
2. üzletrész 33 1/3 %
Név (Cégnév): Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
Név (Cégnév): REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Név (Cégnév): REGIO-KOM Térségi Hulladékszállítási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Név (Cégnév): Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Név (Cégnév): Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Közös képviselő: ...................................... Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
Közös képviselő képviseletében eljár: Dr. Szabó Tamás elnök
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3. üzletrész 33 1/3 %
Név (Cégnév): Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
Név (Cégnév): Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
Közös képviselő: ... Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
Közös képviselő képviseletében eljár: Kómár József László elnök
9. Az üzletrészek átruházása, felosztása
9.1. Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható.
9.2. 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 megszűnt. Az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően a tagot,
a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt a pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész
megszerzésére jogosultság a fenti sorrendben illeti meg.
9.3. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához a taggyűlés (a társaság) beleegyezése szükséges. Az
üzletrészen belüli közös tulajdon vonatkozásában ugyanez a szabály érvényes.
9.4. Pénzszolgáltatás ellenében történő átruházáson kívüli jogcímen az üzletrész nem ruházható át.
9.5. Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges.
9.6. [A 8.2. pont 1. alpontja szerinti üzletrész jogosultjai arra az esetre, ha a VGÜ Salgótarjáni
Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal a társaságnak nem áll fenn
alvállalkozói szerződése, 2028. június 30. napjáig terjedő időre a 8.2. pont 3. alpontja szerinti üzletrész jogosultjai
számára a 8.2. pont 1. alpontja szerinti üzletrésznek a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonában álló 50 %-os tulajdoni hányada, azaz 500 000 Ft névértékű
része tekintetében névértéken vételi jogot alapítanak. A vételi jog gyakorlása esetére a társaság tagjai az üzletrész
felosztásához, valamint a felosztott üzletrész jelen pontban meghatározott része átruházásához jelen
nyilatkozatukkal kifejezetten hozzájárulnak, elővásárlási jogukról lemondanak, és meghatalmazzák a 8.2. pont 1.
alpontja szerinti üzletrész jogosultját, illetve annak képviselőjét, hogy az ehhez szükséges jognyilatkozatokat
képviseletükben megtegye. A társasági szerződés jelen pontja csak a tagok egyhangú döntésével módosítható vagy
helyezhető hatályon kívül.] Szerződő felek megállapodnak, hogy a közös tulajdoni üzletrészen belüli üzletrész
tulajdoni hányad átruházása esetén az elővásárlási jog első sorban a közös tulajdonú üzletrész további tulajdonosait
illeti meg. Ha a közös tulajdonú üzletrész további tulajdonosai az elővásárlási jogot nem gyakorolják, akkor a
társaság további üzletrész-tulajdonosai – többek jelentkezése esetén egymás között egyenlő arányban –
gyakorolhatják az elővásárlási jogukat.
10. A nyereség felosztása
A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat. A gazdasági társaság tevékenységéből
származó nyereség a tagok között nem osztható fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.
11. A társaság taggyűlése
11.1. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve.
11.2. A társaság a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben taggyűlés tartásával és írásbeli döntéshozatallal is
határozhat.
11.3. A taggyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni a társaság vagy valamely tagja székhelyére vagy telephelyére.
11.4. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma:
Név (Cégnév Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás és a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és
Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (közös tulajdonú üzletrész)
szavazatszám: 1, arány: 33 1/3 %

5

Név (Cégnév): Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás, a REGIO-KOM Térségi Kommunális
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, REGIO-KOM Térségi Hulladékszállítási Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság, Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság és Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (közös tulajdonú üzletrész)
szavazatszám: 1, arány: 33 1/3 %
Név (Cégnév): Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás és Hatvan és Környéke
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás (közös tulajdonú üzletrész)
szavazatszám: 1, arány: 33 1/3 %
11.5. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok [több mint felét] legalább kétharmadát képviselő
tag részt vesz. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, a megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a
jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A taggyűlés és a megismételt taggyűlés
között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb tizenöt napnál.
11.6.1
11.7. A taggyűlés határozatait, amennyiben a törvény vagy a társasági szerződés másként nem rendelkezik, a szavazati
joggal rendelkező jelenlévők [egyszerű] kétharmados többségével hozza meg. A társasági szerződés módosításához
valamennyi tag „igen” szavazata szükséges.
11.8. Annak a taggyűlési határozatnak az elfogadásához, amely valamely társulás tag által a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény szerint képviselt szolgáltatási terület vonatkozásában rendelkezést tartalmaz, e tagnak az „igen”
szavazata is szükséges. E pont hatálya alá tartozó határozati javaslatok az alábbiak: [területen a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást közvetlenül érinti (így különösen e közszolgáltatási területtel kapcsolatban
kötendő bármilyen szerződés, e közszolgáltatási területtel kapcsolatos fejlesztés stb.), e tagnak az „igen” szavazata is
szükséges.]
a) a Ht. 37/B. § szerinti szerződések jóváhagyása és döntés az ilyen szerződések megszüntetéséről,
b) a társaság használatába a Ht. 37/B. szerinti szerződések alapján került vagyonelemek vonatkozásában kötendő
szerződések jóváhagyása és döntés az ilyen szerződések megszüntetéséről,
c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződések jóváhagyása és döntés az ilyen szerződések megszüntetéséről,
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban részt vevő alvállalkozókkal kötendő szerződés jóváhagyása és döntés
az ilyen szerződések megszüntetéséről,
e) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban részt vevő alvállalkozói díjak és költségek elszámolási elveinek
kialakítása,
f) jogszabályban vagy szerződésben meghatározott esetek kivételével döntés az alvállalkozónak járó esedékes díj
visszatartásáról,
g) a beszerzési és közbeszerzési szabályzat és közbeszerzési terv jóváhagyása,
h) az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az
adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.)
Korm. rendelet szerinti rendszerelem fejlesztésével kapcsolatos nettó 5.000.000,- Ft értékhatárt meghaladó döntések,
i) a Ht. szerinti Koordináló szervezettől származó olyan források, illetőleg más fejlesztési források felhasználásának
a meghatározása, melyek felhasználását jogszabály vagy a taggyűlés által jóváhagyott szerződés nem szabályozza,
j) a tag által delegált felügyelőbizottsági tag visszahívásáról
k) minden olyan itt fel nem sorolt döntés, amelynek meghozatala előtt az érintett tag kéri, hogy csak az igen
szavazata mellett szülessen meg a döntés és a társaság egy másik tagja ezzel egyetért; ilyen esetben a másik tag
egyetértő nyilatkozatát a kezdeményező tagnak a döntés megelőzően be kell szereznie és az ügyvezetőnek átadnia.

1

Hatálytalan.
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Ez a szabály írásbeli határozathozatalnál, és akkor is irányadó, ha az adott tag nem képviselteti magát a taggyűlésen, a
megismételt taggyűlésen. Ez a szabály attól függetlenül irányadó, hogy az adott kérdés a taggyűlés kizárólagos
napirendjébe tartozik-e vagy sem.
11.9. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze.
11.10. Mindazon kérdéseken túl, melyeket jogszabály a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, e társasági szerződés
alapján a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak még az alábbi ügyek is:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)

a társaság szervezeti és működési szabályzatának megállapítása,
a társaság éves működési költségeinek megállapítása,
az ügyvezető vonatkozásában döntés a felmentvényről,
[cégvezető, illetve cégvezetők megbízási díja, munkabére jóváhagyása] a felügyelőbizottság éves
munkatervének megállapítása,
az ügyvezető, a könyvvizsgáló és a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása és díjazásuk megállapítása,
a Ht. 37/B. § szerinti szerződések jóváhagyása[,] és döntés az ilyen szerződések megszüntetéséről, továbbá a
társaság használatába a Ht. 37/B. szerinti szerződések alapján került vagyonelemek vonatkozásában
kötendő szerződések jóváhagyása és döntés az ilyen szerződések megszüntetéséről,
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződések jóváhagyása és döntés az ilyen szerződés megszüntetéséről,
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban részt vevő alvállalkozókkal kötendő szerződés jóváhagyása és döntés
az ilyen szerződés megszüntetéséről,
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban részt vevő alvállalkozókkal kötendő szerződéses kapcsolatban
esetlegesen alkalmazott általános szerződéses feltételek megállapítása,
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban részt vevő alvállalkozói díjak és költségek elszámolási elveinek
kialakítása,
jogszabályban vagy szerződésben meghatározott esetek kivételével döntés az alvállalkozónak járó esedékes
díj visszatartásáról,
a beszerzési és közbeszerzési szabályzat és közbeszerzési terv jóváhagyása,
az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az
adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.)
Korm. rendelet szerinti rendszerelem fejlesztésével kapcsolatos nettó 5.000.000,- Ft értékhatárt meghaladó
döntések,
a Ht. szerinti Koordináló szervezettől származó olyan források, illetőleg más fejlesztési források felhasználásának
a meghatározása, melyek felhasználását jogszabály vagy a taggyűlés által jóváhagyott szerződés nem szabályozza.

11.11. A 11.10. pont a), b) és [f)] g) pontja szerinti [szerződés megkötése] döntés meghozatala a taggyűlésen jelen lévő
tagok egyhangú szavazatát igényli.
11.12. A taggyűlés az ügyvezető, a felügyelőbizottság, a felügyelőbizottság elnöke és e személyek díjazása ügyében egy
határozatban dönt.
11.13. A taggyűlés a napirendjén szereplő döntései meghozatala előtt a felügyelőbizottság írásbeli véleményét beszerzi.
11.14. [Az ügyvezető a taggyűlés hozzájárulása nélkül is jogosult a Ht. 37/B. §-a szerinti, a közszolgáltatási és az
alvállalkozói szerződés érdemét nem érintő, valamint az üzemeltetésbe adott, illetve vett ingó vagyonelemek körét
meghatározó szerződésmódosítás megkötésére.
11.15.] A taggyűlést az ügyvezető hívja össze.
12. [A társaság működésére vonatkozó a közhasznú nyilvántartásba vétellel kapcsolatos szabályok
12.1. Az alábbi rendelkezéseket a társaság közhasznú nyilvántartásba vételének bejegyzésétől kell alkalmazni.
12.2. A tagok a Civil tv. 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján a következő alpontokban rögzítik a taggyűlés
ülésezésének gyakoriságára – amely évi egy alkalomnál kevesebb nem lehet –, az ülések összehívásának rendjére, a
napirend közlésének módjára, az ülések nyilvánosságára, határozatképességére és a határozathozatal módjára
vonatkozó szabályokat.
12.2.1. A tagok a Civil tv. 37. § (1) bekezdésének megfelelően rögzítik, hogy a taggyűlés ülései nyilvánosak, amely
nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.
12.2.2. A tagok a Civil tv. 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján rögzítik, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:190. §-ában, a taggyűlés összehívására és napirendjére vonatkozó előírásokat
a következők szerint alkalmazzák. A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A taggyűlésre szóló
meghívók tartalmát a társaság ügyvezetője a meghívóknak a társaság tagjai részére történt megküldésével
egyidejűleg köteles közzétenni a társaság honlapján (http://www.szelektivkft.hu/). A meghívók elküldése és a
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taggyűlés napja között legalább tizenöt napnak kell eltelnie. Ha a tag a napirend kiegészítésére a napirend
részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő javaslatot tesz, az általa megjelölt kérdést napirendre
tűzöttnek kell tekinteni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább három nappal közli a tagokkal és az ügyvezetővel.
12.2.3. A taggyűlés döntéseit, határozatait az érintettekkel a vezető tisztségviselő írásban közli, illetve a döntés
jellegétől függően gondoskodik a döntés nyilvánosságra hozataláról.
12.2.4. A tagok a Civil tv. 46. § (2) bekezdése alapján rögzítik, hogy a társaság működésével kapcsolatban keletkezett
iratokba, illetve az általuk hozott határozatokba és az ülésekről készített jegyzőkönyvekbe – előzetes időpont
egyeztetés után – bárki betekinthet, kivéve, ha ezzel bármely módon veszélyeztetné vagy meghiúsítaná a társaság
célját.
12.3. A tagok a Civil tv. 37. § (2) bekezdés b) pontja alapján a következő alpontokban rögzítik a vezető
tisztségviselők összeférhetetlenségére vonatkozó szabályokat.
12.3.1. A vezető tisztségviselő a Ptk. 3:22. § (1) bekezdése alapján az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
12.3.2. Nem lehet vezető tisztségviselő a Ptk. 3:22. § (4) bekezdése alapján az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól
nem mentesült.
12.3.3. Nem lehet vezető tisztségviselő a Ptk. 3:22. § (5) bekezdése alapján az, akit e foglalkozástól jogerősen
eltiltottak. Akit a jelen társaság tevékenységi körébe tartozó foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás
hatálya alatt a társaság vezető tisztségviselője nem lehet.
12.3.4. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig a Ptk. 3:22. § (6) bekezdése alapján nem lehet
vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak e tevékenységtől.
12.3.5. A Ptk. 3:115. §-a alapján a vezető tisztségviselő nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető
tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat,
mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad
el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már
vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag. A vezető tisztségviselő és hozzátartozója - a mindennapi élet
szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége
körébe tartozó szerződéseket.
12.3.6. A Civil tv. 39. § (1) bekezdése alapján a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet a
társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt –
annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását
nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást
helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy
törölte.
12.3.7. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy a Civil tv. 39. § (2) bekezdése szerint köteles a tagokat
előzetesen tájékoztatni arról, hogy vezető tisztségviselői tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
12.3.8. A Civil tv. 38. § (1) bekezdésének megfelelően a döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv
határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
12.3.9. A Civil tv. 38. § (2) bekezdése alapján nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának,
a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
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12.4. A tagok a Civil tv. 37. § (2) bekezdés c) pontja alapján rögzítik, hogy a társaság felügyelő bizottságának mint a
társaság mint közhasznú szervezet működését és gazdálkodását ellenőrző felügyelő szervének létrehozására,
hatáskörére és működésére a jelen társasági szerződés 16. pontja, valamint a Ptk. és a Civil tv. vonatkozó
rendelkezései irányadók.
12.5. A tagok a Civil tv. 37. § (2) bekezdés d) pontja alapján rögzítik, hogy a társaság éves beszámolója
jóváhagyásáról taggyűlés tartásával és írásbeli döntéshozatallal is határozhat. A taggyűlés az éves beszámolót
jogszabály eltérő rendelkezése hiányában legkésőbb a tárgyévet követő május 31. napjáig kötelesek megtárgyalni,
illetve – elfogadás esetén – azt jóváhagyni.
12.6. A tagok Civil tv. 37. § (3) bekezdése alapján a jelen társasági szerződéssel felhatalmazást adnak arra, hogy a
Civil tv. 37. § (3) bekezdése szerinti kérdésekről a társaság belső szabályzatban rendelkezzen.
12.7. A tagok a Civil tv. 37. § (2) bekezdés b) pontjának megfelelően rögzítik, hogy a Civil tv. 38. § (3) bekezdése
alapján nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület döntéshozó szervének
azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem
pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban
foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.]
13. Az ügyvezetés és képviselet
13.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:
Név: Drabos Imréné
Lakcím: 3291 Vámosgyörk, Vörösmarty Mihály út 1/1.
Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2018. március 5.
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.
14. Cégvezető
A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor.
15. Cégjegyzés
Önálló cégjegyzésre jogosult:
Név: Drabos Imréné
16. Felügyelőbizottság
16.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül. Minden tag egy személyt jogosult delegálni a
felügyelőbizottságba. A felügyelőbizottság az elnökét a tagjai közül és egy éves időtartamra választja akként,
hogy a felügyelőbizottság tagjai egymást követik az elnöki megbízatásban akként, hogy a tag által delegált
felügyelőbizottsági tag csak azt követően választható a felügyelőbizottság elnökének, ha a másik két tag
delegáltja közvetlenül előtte már betöltötte ezt a tisztet. A felügyelőbizottság elnöke e megbízatása megszűnését
követően két évig nem lehet a felügyelőbizottság elnöke.
16.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.
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16.3. A felügyelőbizottság tagjai:
A Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás által delegált tag:
Név: Egyed János
Lakcím: 3011 Heréd, Ifjúság u. 10.
A megbízatás határozatlan időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2017. november 13.
A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által delegált tag:
Név: Bodnár Benedek
Lakcím: 3100 Salgótarján, Medves krt. 2.
A megbízatás határozatlan időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2018. június 28.
A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás által delegált tag:
Név: Budai Gábor
Lakcím: 5142 Alattyán, Nagykör [utca] út 3.
A megbízatás határozatlan időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2018. június 28.
17. Könyvvizsgáló
A társaság könyvvizsgálója:
Cégnév: GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 01-09-731880
Székhely: 1097 Budapest, Vaskapu u. 1/A 2. em. 1.
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Gulyás Csaba
Kamarai nyilvántartási száma: 007120
Lakcím:5100 Jászberény, Bimbó utca 12.
Az első könyvvizsgáló az alapítástól 2020. május 31-ig kerül megbízatásra, megbízatásának lejártát követően 3 évre a
taggyűlés választja meg a könyvvizsgálót.
18. A társaság megszűnése
18.1. A társaság vagyona a hitelezők kielégítése után a társaság tagjainak felosztható.
18.2. A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, csak nonprofit társasággal
egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.
19. Egyéb rendelkezések
19.1. Azokban az esetekben, amikor Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e
kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget.
19.2. Egyszemélyes társaság jön létre, ha egy többszemélyes korlátolt felelősségű társaság valamennyi üzletrészét ugyanaz
a tag szerzi meg. A társaság egyszemélyessé válásától kezdődően az egyszemélyes társaságra vonatkozó szabályok
szerint működik, de társasági szerződés helyett akkor kell alapító okiratot készíteni, ha az egyszemélyessé válásától
számított egy éven belül nem jelent be újabb tagot.
19.3. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
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Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás
Fejlesztése Társulás

1. melléklet

2018. évi költségvetés I. félévi pénzforgalmi mérlege
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK
Megnevezés

KIADÁSOK

2018. évi
eredeti előir.

2018. I félévi
módosított
előirányzat

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

7 045 000

1. Működési célú bevételek

3 175 000

3 175 000

1.1. Vagyonkezelési díj (2018. II. félév)

3 175 000

3 175 000

7 188 279

1.2 Kamat bevétel

06.30. teljesítés
eFt-ban
3 594 957
43

Megnevezés

teljesítés %-ban
50,0% I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
0,0% 1. Működési célú kiadások

0,0% 1.1. Személyi juttatások (reprezentáció)
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok (reprezentáció járulékai)

43

1.3. Dologi kiadások
1.4. Fizetendő ÁFA

2018. évi
eredeti.előir.

2018. I félévi
módosított
előirányzat

6 145 000

6 288 279

1 484 937

24,0%

3 755 000

3 755 000

442 537

12,0%

200 000

200 000

55 870

28,0%

100 000

100 000

2 780 000

2 780 000

675 000

675 000

06.30. teljesítés
eFt-ban

teljesítés %-ban

386 667

0,0%
14,0%

-

0,0%

2. Működési célú támogatások államháztartáson belültől

3 870 000

3 870 000

3 451 635

89,0% 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre

2 390 000

2 533 279

1 042 400

41,0%

2.1. Önkormányzatoktól átvett működési célú támogatások

3 870 000

3 870 000

3 451 635

89,0% 2.1. Önkormányzati hivatalnak átadott működési célú támogatások

2 390 000

2 533 279

1 042 400

41,0%

2.2 Önkormányzatok tagdíj befizetése

3 870 000

3 870 000

3 451 635

2 210 750

2 354 029

1 042 400

44,0%

179 250

179 250

-

3 209 258 000

3 209 258 000

-

1. Beruházások

900 000

900 000

-

1.1 Szelektív KFT-ben üzletrész vásárlás Tura önkormányzatától

900 000

900 000

-

3 208 358 000

3 208 358 000

-

3 208 358 000

3 208 358 000

3 215 403 000

3 215 546 279

143 279

89,0% 2.2 Munkaszervezet költségeihez adott támogatás
2.3 Könyvelési feladatok részmunkaidős foglalkoztatásához nyújtott
támogatás
100,0%

143 279

143 279

100,0%

3 208 358 000

3 208 358 000

37 önkormányzat * 104.595 Ft/év
5. Finanszírozási bevételek

-

5.1 Előző évi záró pénzkészlet működési célra
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)

1. Finanszírozási bevételek
1.1. Fejlesztés hitel felvétele
1.2. Előző évi záró pénzkészlet (pénzmaradvány felhalmozási célra)

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. )

3 208 358 000

3 208 358 000
-

143 279

3 208 358 000

3 208 358 000

100,0% II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

100,0% 2. Finanszírozási kiadások
2.1 Céltartalék felhalmozási célra

-

3 208 358 000

3 208 358 000

3 208 358 000

100,0%

3 215 403 000

3 215 546 279

3 211 952 957

100,0%

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II. )

1 484 937

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

