
4. melléklet a …/2013. (XI.28.) határozathoz

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS

Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek
megfelelően,  a  következők  szerint  állapítjuk  meg  az  alábbi  korlátolt  felelősségű  társaság
társasági szerződését. 

1. A társaság cégneve, székhelye, elérhetősége

1.1. A társaság cégneve: Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit 
                                        Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2. Rövidített cégnév: Várpalotai Hulladékgazdálkodási Kft.

1.3. A társaság székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 7.

1.4. A cég e-mail elérhetősége: vhk@vpkozuzem.hu

2. A társaság tagjai

2.1. Cégnév: Várpalota Város Önkormányzata                      
       Nyilvántartási szám: 734125
       Adószáma: 15734123-2-19
       Székhely: 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
       Képviseletre jogosult neve: Talabér Márta polgármester
       Anyja születési neve: Horváth Rozália
       Lakcím: 8181 Berhida, Rózsa F. u. 18.

2.2. Cégnév: Várpalotai Közüzemi Kft.
       Cégjegyzékszám: 19-09-505188
       Adószáma: 11943972-2-19
       Székhely: 8100 Várpalota, Fehérvári út 7.
       Képviseletre jogosult neve: Horváth Tamás József ügyvezető igazgató
       Anyja születési neve: Takács Mária Etelka
       Lakcím: 8100 Várpalota, Mandulás ltp. 33/4.

3. A társaság tevékenységi köre

3.1. Főtevékenység: 

38.21’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

3.2. Egyéb tevékenységi körök:  

38.11’08 Nem veszélyes hulladékok gyűjtése
38.12’08 Veszélyes hulladékok gyűjtése
38.22’08 Veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása



38.32’08 Hulladék újrahasznosítása
39.00’08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladék kezelése
46.77’08 Hulladék-nagykereskedelem

3.3.  A társaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi körök módosítására.

4. A társaság működésének időtartama

4.1. A társaság határozatlan időre alakul. 

4.2. Az első üzleti év 2013. június 1-től kezdődően 2013. december 31-ig tart. Minden további
üzleti év január 1-től december 31-ig tart. 

4.3.  A társaság a Várpalotai  Közüzemi  Korlátolt  Felelősségű Társaság (Cg. 19-09-505188,
8100 Várpalota,  Fehérvári  út  7.),  mint  jogelőd átalakulásával,  abból  történt  kiválással  jött
létre. 

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje 25.000.000.- Ft, azaz Huszonötmillió forint, amely 25.000.000.- Ft,
azaz Huszonötmillió forint készpénzből áll, amely a törzstőke 100 %-a, azaz Száz százaléka.

5.2. A törzstőke összegét az átalakuló Várpalotai Közüzemi Korlátolt Felelősségű Társaság az
átalakuláskor,  az  Alapító  Okirat  aláírását  követően,  a  bejegyzési  kérelem  cégbírósághoz
történő benyújtásáig a társaság rendelkezésére bocsátotta.

5.3.  A társaság  üzletszerű  gazdasági  tevékenységet  csak  kiegészítő  jelleggel  folytathat,  a
gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a  tagok részére nem adható ki, az a
gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

5.4. A tagok elhatározhatják pótbefizetés teljesítését. A pótbefizetés egy gazdasági évben csak
egy alkalommal rendelhető el.  A pótbefizetés összege alkalmanként nem haladhatja meg a
törzsbetét  fele  összegét.  A pótbefizetésről  rendelkező  taggyűlési határozatban  meg  kell
határozni a pótbefizetés módját és határidejét. A pótbefizetés a tagok törzsbetétjét nem növeli.
A fel nem használt pótbefizetést a tagok részére vissza kell téríteni. 

6. Az egyes tagok törzsbetétje

6.1. Cégnév: Várpalota Város Önkormányzata
Törzsbetét összege: 15.000.000.- Ft.
Törzsbetét összetétele: 15.000.000.- Ft. készpénz.

6.2. Cégnév: Várpalotai Közüzemi Kft.
Törzsbetét összege: 10.000.000.- Ft.
Törzsbetét összetétele: 10.000.000.- Ft. készpénz.

7. Üzletrész
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7.1. A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető
hányadot az üzletrész testesíti meg. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Egy üzletrésznek
több tulajdonosa 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 felelnek.

7.2. Az  üzletrész  a  tagok  törzsbetétjéhez  igazodik.  Ennek  megfelelően  az  üzletrészek
megoszlása a következő:

1. üzletrész: 60,00 %
Cégnév: Várpalota Város Önkormányzata
Székhely: 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.

2. üzletrész: 40,00 %
Cégnév: Várpalotai Közüzemi Kft.
Székhely: 8100 Várpalota, Fehérvári út 7.

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása

8.1. Az  üzletrész  a  társaság  tagjaira  –  a  társaság  saját  üzletrészét  (Gt.  135. §)  kivéve  –
szabadon átruházható.

8.2. Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes
mértékben  befizette,  kivéve  a  Gt.  138. §-ban  foglalt  esetet.  A tagot,  a  társaságot  vagy a
taggyűlés által  kijelölt  személyt, az adásvételi  szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre,
elővásárlási jog illeti meg, ebben a sorrendben.

8.3. Az  üzletrész  kívülálló  személyre  történő  átruházásához a  taggyűlés  (társaság)
beleegye-zése szükséges. A beleegyezés akkor tagadható meg, ha az üzletrész átruházása a
társaság jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti.

8.4.  Az  üzletrész  kizárólag  adásvételi  szerződéssel  ruházható  át.  Adásvételi  szerződésen
kí-vüli jogcímen az üzletrész nem ruházható át.

8.5. A társaság a saját üzletrészét nem köteles elidegeníteni.

8.6. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása, öröklés, valamint a házastársi
közös vagyon megosztása esetén osztható fel.

9. A társaság taggyűlése

9.1. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak
mindazok a kérdések, amelyeket a Gt. a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

9.2. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma:
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Cégnév: Várpalota Város Önkormányzata
    Szavazatszám: 15 
    Arány: 60,00 %

Cégnév: Várpalotai Közüzemi Kft.
    Szavazatszám: 10 
    Arány: 40,00 %

9.3. A taggyűlés  határozatait,  amennyiben  a  Gt.  másként  nem  rendelkezik,  a  szavazati
joggal rendelkező jelenlévők egyszerű többségével hozza meg.

9.4. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze. 

10. Az ügyvezető

10. A tagok 2013. június 1. napjától határozatlan időre a társaság ügyvezetőjének Horváth
Tamás  József  (anyja  születési  neve:  Takács  Mária  Etelka,  születési  hely,  idő:  Budapest,
1964.07.14.) 8100 Várpalota, Mandulás ltp. 33/4. szám alatti lakost jelölik ki. 

10.1. Az ügyvezető e tisztségét a Gt. 22. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a Ptk. megbízásra
vonatkozó szabályai szerint látja el. 

10.2. Az ügyvezető e tisztségéből a taggyűlés által bármikor visszahívható.

10.3. Az ügyvezető feladata különösen:

- a társaság munkájának szakmai irányítása,
- a  társaság képviselete  harmadik  személyekkel  szemben,  valamint  bíróságok és

más hatóságok előtt,
- a társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása,
- a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetése,
- mérleg és vagyonkimutatás elkészíttetése, előterjesztése,
- a társasági vagyon kezeléséről, védelméről való gondoskodás, a vagyon társasági

cél szerinti felhasználásáról, továbbá a vagyon gyarapításáról,
- intézkedés az Alapító által hozott határozatok végrehajtásáról,
- jogszabályban előírt esetekben intézkedés megtétele a cégbíróság felé,
- a határozatok könyvének vezetése

10.3.  A  tagok  és  a  taggyűlés az  ügyvezető  hatáskörét  nem  vonhatják el.  Az  ügyvezető
felelősségére a gazdasági társaságokról szóló törvény szabályai irányadók. 

10.4. A társaság cégjegyzésére az ügyvezető önállóan jogosult.

10.5. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az ügyvezető a társaság géppel vagy kézzel
előírt,  előnyomott  vagy nyomtatott  cégszövege  fölé  a  nevét  önállóan  írja  alá  az  aláírási
címpéldány, illetve a hitelesített aláírás-minta szerint.

11. A felügyelő bizottság
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11.1. A Felügyelő Bizottság négy tagból áll. A Felügyelő Bizottság alábbi tagjait a tagok 2013.
június  1.  napjától  határozatlan  időre  jelölik ki.  A felügyelő  bizottsági  tagot  a  taggyűlés
tisztségéből  bármikor  visszahívhatja.  A Felügyelő  Bizottság  saját  tagjai  sorából  elnököt
választ.

11.2. A Felügyelő Bizottság tagja: Dr. Juhász Attila 
Anyja születési neve: Tóth Mária 
Lakcíme: 8100 Várpalota, Pacsirta út 26.

11.3. A Felügyelő Bizottság tagja: Keresztény Levente
Anyja születési neve: Veress Zsófia Klára
Lakcíme: 8100 Várpalota, Bartók B. u. 19.

11.4. A Felügyelő Bizottság tagja: Antal László
Anyja születési neve: Sulyok Éva
Lakcíme: 8100 Várpalota, Kismező u. 7. 

11.5. A Felügyelő Bizottság tagja: Név: Falussy Sándor
Anyja születési neve: Gerebits Margit
Lakcím: 8100 Várpalota, Liliom u. 2.

11.6. A Felügyelő Bizottság feladata különösen:

- az ügyvezetőtől és a társaság alkalmazottaitól felvilágosítást kérhet,
- megtekintheti a társaság könyveit, és nyilvántartásait, azokat a társaság költségére

szakértővel megvizsgáltathatja,
- az  ügyvezetővel  kötendő  szerződések  esetén,  valamint  az  ügyvezető  ellen

indítható perekben a társaságot a Felügyelő Bizottság kijelölt tagja képviseli,
- köteles  megvizsgálni  a  taggyűlés elé  terjesztett  és  a  társaság  tevékenységére

vonatkozó  valamennyi  fontosabb  jelentést,  továbbá  a  mérleget  és  a
vagyon-kimutatást.

11.7. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a  taggyűlés elé terjesztett összes lényeges
üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a  taggyűlés kizárólagos
hatáskörébe  tartozó  ügyre  vonatkozik.  A számvitelről  szóló  mindenkor  hatályos  törvény
szerinti  beszámolóról  a  taggyűlés csak  a  Felügyelő  Bizottság  jelentésének  birtokában
határozhat.

11.7. A Felügyelő Bizottság maga állapítja meg ügyrendjét. Az ügyrendet a taggyűlés fogadja
el.

12. A könyvvizsgáló

12.1. A társaság ügyvezetésének ellenőrzését könyvvizsgáló végzi. 
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12.2. A tagok a társaság könyvvizsgálójának öt gazdasági év, azaz a 2013-2017. üzleti évek
könyvvizsgálatára, határozott időre, a 2013. június 1. napjától 2018. május 31. napjáig terjedő
időtartamra a SIGNATOR AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (kamarai
nyilvántartási száma: 000753, cégjegyzék száma: 19-09-500315, székhelye: 8200 Veszprém,
Radnóti tér 2. 1/102.)  jelölik ki azzal, hogy a könyvvizsgálatért felelős könyvvizsgáló Olma
Frigyes  (kamarai  nyilvántartási  száma:  00718,  anyja  születési  neve:  Jung  Teréz)  8200
Veszprém,  Zápor  u.  4/2/B.  szám  alatti  lakos  bejegyzett  könyvvizsgáló,  míg  a  helyettes
könyvvizsgáló Gáberné Szellem Éva (kamarai nyilvántartási száma: 000664, anyja születési
neve:  Kaszás  Magdolna)  8200  Veszprém,  Tátorján  u.  2/B.  szám  alatti  lakos  bejegyzett
könyvvizsgáló.

12.3.  A könyvvizsgáló  feladata:  a  taggyűlés elé  terjesztett  minden  jelentés,  különösen  a
társaság  mérlegének  és  vagyonkimutatásának  vizsgálata  az  adatok  valódisága  és  a
jogszabályoknak való megfelelőség szempontjából.

12.4.  A  könyvvizsgáló  betekinthet  a  társaság  könyveibe,  az  ügyvezetőtől,  a  vezető
munkatársaktól  és  a  dolgozóktól  felvilágosítást  kérhet,  a  társaság  vagyoni  helyzetét,
szerződéseit és bankszámláját megvizsgálhatja.

12.5.  Ha  a  könyvvizsgáló  tudomást  szerez  arról,  hogy  a  társaság  vagyonának  jelentős
csökkentése várható, vagy olyan információk birtokába jut, amely esetlegesen az ügyvezetés
vagy a Felügyelő Bizottság felelősségét vetik fel, köteles erről a Felügyelő Bizottságot, illetve
a taggyűlést haladéktalanul értesíteni. Ilyen esetben a taggyűlés az értesítést követő 30 napon
belül intézkedik és erről a könyvvizsgálót nyolc napon belül, értesíti.

12.6.  A  könyvvizsgáló  az  ilyen  tisztséget  betöltő  személyektől  általában  elvárható
gondossággal  köteles  eljárni,  és  a  polgári  jog  szabályai  szerint  felel  a  kötelezettségei
megszegésével a társaságnak okozott valamennyi kárért.

13. A társaság megszűnése

13.1.  A  társaság  jogutód  nélküli  megszűnése  esetében  a  hitelezők  kielégítése  után
fennmaradó nvagyont a tagok között  a vagyoni hozzájárulás  arányában (7.2.  pont) kell
felosztani.

14. Egyéb rendelkezések

14.1. A jelen Társasági Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv,
valamint a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései az irányadók. 

14.2. A jogelőd Várpalotai  Közüzemi Korlátolt  Felelősségű Társaság átalakulását és ennek
keretében a kiválással  létrejövő Várpalotai  Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság alapítását Várpalota Város Önkormányzata Képviselőtestülete
a 33./2013. (III. 21.) számú határozatával hagyta jóvá.

14.3. Azokban az  esetekben,  amikor  a  Gt.  a  Társaságot  kötelezi  arra,  hogy közleményt
tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget.

Várpalota, 2013. november 28.
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            Várpalota Város Önkormányzata                           Várpalotai Közüzemi Kft.
                  Alapító tag képviseletében:                              Belépő tag képviseletében:

 
                             Talabér Márta                                            Horváth Tamás József
                              Polgármester                                               Ügyvezető igazgató

A fenti Társasági Szerződést készítettem és ellenjegyezem: 
Várpalota, 2013. november 28.

           Dr. Beregi Zoltán 
             Ügyvéd
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