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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Várpalotai Hulladékgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: Társaság) könyvvizsgálójának, a 

SIGNATOR AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságnak a határozott időtartamra 

szóló kijelölése 2018. május 31-én lejárt. 

 

A Társaságnak a Képviselő-testület 78/2018. (V. 25.) határozatával jóváhagyott 2018. évi üzleti 

tervében és a 2017. évi üzleti jelentésében a 2018. év vonatkozásában a következő szerepelt: 

 

„2018. január 23-án Várpalota Város Önkormányzati képviselő-testülete 1/2018. (I.23.) 

határozatában döntött a Várpalotai Közüzemi Kft. vonatkozásában, hogy nonprofit gazdasági 

társaságként működjön tovább, ezzel biztosítva, hogy alvállalkozóként illetve erőforrást 

biztosítóként működjön közre a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásában. Ezen feltétel 

teljesülése előre vetíti, hogy a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

további működése és ilyen formában történő fenntartása nem indokolt, ezért várhatóan 2018. évben 

átalakulás vagy végelszámolás keretén belül, mint feleslegessé váló Társaság megszűnéséről 

döntésre lehet számítani.” 

 

A várható megszűnés dátuma még nem végleges, viszont bármilyen formában is kerül sor a 

Társaság megszüntetésére, az adott, 2018. évi időszak záró beszámolójának könyvvizsgálata 

szükséges lesz. Mivel a megszüntetés időpontja akár 2018. december 31. is lehet, és a Társaság 

Számviteli Politikájában jelenleg a mérlegkészítés végső időpontja a tárgy évet követő év április 30-

a, melynek az elfogadása várhatóan május hónapra esik, ezért a Társaság könyvvizsgálójának a 

megbízási szerződését célszerű 1 évvel, 2019. május 31-ig meghosszabbítani. 

 

Minderről a Társaság 2018. június 1. napján megtartott taggyűlése már döntött, amely döntést, és a 

Társasági Szerződésen történő átvezetését Várpalota Város Önkormányzata, mint többségi 

tulajdonos tagja nevében a Képviselő-testület hagy jóvá. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent leírtak alapján döntsön a határozati javaslat 

elfogadásáról! 

 

 

 

 

Várpalo ta ,  2018. június 14. 

 

 

Campanari-Talabér Márta 

polgármester 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete Határozat 

8100 Várpalota, Gárdonyi u. 39. 

 

 

 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. június 21-i rendkívüli ülésén a 

következő határozatot hozta: 

 

.../2018. (VI. 21.) képviselő-testületi 

határozat:  

 

1. Várpalota Város Önkormányzata nevében eljárva Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-

testülete – mint a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Kft. többségi tulajdonos tagja és a Várpalotai 

Közszolgáltató Nonprofit Kft másik tag egyszemélyes alapítója – jóváhagyja, hogy a Várpalotai 

Hulladékgazdálkodási Kft. 2018. június 1. napján megtartott taggyűlése a Társaság 

könyvvizsgálójának egy gazdasági év, azaz a 2018. üzleti év könyvvizsgálatára, határozott időre, a 

2018. június 1. napjától 2019. 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.) jelölte 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. 

 

2. Várpalota Város Önkormányzata nevében eljárva Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-

testülete jóváhagyja, hogy a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Kft. 2018. június 1. napján megtartott 

taggyűlése a Társaság hatályos Társasági Szerződését a határozat 1. mellékletében foglalttal 

egyezően módosította és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződést a 

határozat 2. mellékletének megfelelően elfogadta. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Horváth Tamás József ügyvezető igazgató 

 

 

Várpalota,  2018. június 21. 

 

 

 

 Campanari-Talabér Márta Dr. Ignácz Anita Éva  

 polgármester jegyző 

 



…/2018. (VI. 21.) határozat 1. melléklete 

 

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

 

A Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

(Cg.19-09-516397, 8100 Várpalota, Fehérvári út 7.) tagjai a társaság 2013. március 21. napján kelt, 

és ezt követően többször – legutóbb 2015. január 1-jén – módosított társasági szerződését 2016. 

augusztus 1. napjával a következők szerint módosítják: 

 

1./ A társasági szerződés 2.1. pontja – amely a társaság tagját jelöli meg – a tag képviselőjének 

névváltozása miatt a következők szerint módosul: 

 

„2.1. Cégnév: Várpalota Város Önkormányzata                       

       Nyilvántartási szám: 734125 

       Adószáma: 15734123-2-19 

       Székhely: 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. 

       Képviseletre jogosult neve: Campanari-Talabér Márta polgármester 

       Anyja születési neve: Horváth Rozália 

       Lakcím: 8181 Berhida, Rózsa F. u. 18.” 

 

2./ A társasági szerződés 12.2. pontja – amelyek a társaság könyvvizsgálóját nevezi meg – a 

következők szerint módosul: 

 

„12.2. A tagok a társaság könyvvizsgálójának egy gazdasági év, azaz a 2018. üzleti év 

könyvvizsgálatára, határozott időre, a 2018. június 1. napjától 2019. 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.” 

 

3./ A társasági szerződés jelen módosításokkal nem érintett egyéb rendelkezései változatlanul 

hatályban maradnak. 

 

 

Várpalota, 2018. június 1. 

 

 

             Várpalota Város Önkormányzata                                 Várpalotai Közüzemi Kft. 

                          tag képviseletében:                                                tag képviseletében: 

 

 

                    Campanari Talabér Márta                                         Horváth Tamás József 

                               Polgármester                                                     Ügyvezető igazgató 

 

A fenti egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződést készítettem és ellenjegyezem:  

Várpalota, 2018. június 1. 

 

 Dr. Beregi Zoltán  

 Ügyvéd (KASZ: 36057493)



…/2018. (VI. 21.) határozat 2. melléklete 

 

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS 
 

 

Alulírott tagok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően, 

2016. augusztus 1. napjától a következők szerint állapítjuk meg az alábbi korlátolt felelőssé-gű 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 elektronikus kézbesítési címe (e-mail): 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: Campanari-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 

 

 

Campanari-Talabér Márta                        Horváth Tamás József                        Dr. Beregi Zoltán 

           Polgármester                                    Ügyvezető igazgató                 Ügyvéd (KASZ: 36057493) 
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3.3.  A társaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi körök módosítására. 

 

4. A társaság működésének időtartama 

 

4.1. A társaság határozatlan időre alakul. 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.  

 

4.2. A társaság 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 3.000.000.- Ft, azaz Hárommillió forint, amely 3.000.000.- Ft, azaz Hárommillió 

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 hatá-rozni a pótbefizetés módját, 

ütemezését és teljesítésének 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: 1.800.000.- Ft. 

Törzsbetét összetétele: 1.800.000.- Ft. készpénz. 

 

6.2. Cégnév: Várpalotai Közüzemi Kft. 

Törzsbetét összege: 1.200.000.- Ft. 

Törzsbetét összetétele: 1.200.000.- Ft. készpénz. 

 

7. Üzletrész 

 

7.1. A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság 

beleegyezésével 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. 
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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 szabadon átruházható. 

 

8.2. 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 pótbefizetés 

teljesítésének elmulasztása vagy kizárás miatt a tag tagsági viszonya megszűnt. Az elővásárlásra vonatkozó 

rendelkezéseknek megfelelően a tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt a pénzszolgáltatás 

ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére jogosultság ebben a sorrendben illeti meg. 

 

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. Pénzszolgáltatás ellenében történő átruházáson kívüli jogcímen az üzletrész nem ruházható át. 

 

8.5. A társaság a saját üzletrészét nem köteles elidegeníteni. 

 

8.6. Az üzletrész csak átruházás, a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében 

bekövetkezett jogutódlás, öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása és új jogosult hiányában a 

tag jogutód nélküli megszűnése esetén osztható fel. Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása 

szükséges. 

 

9. A társaság taggyűlése 

 

9.1. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a 

kérdések, amelyeket a Ptk. a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 

 

9.2. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma: 

 

Cégnév: Várpalota Város Önkormányzata 

     Szavazatszám: 15  

     Arány: 60,00 % 

 

Cégnév: Várpalotai Közüzemi Kft. 

     Szavazatszám: 10  

     Arány: 40,00 % 
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9.3. A taggyűlés határozatait, amennyiben a Ptk. másként nem rendelkezik, a határozatképesség 

megállapításánál figyelembe vett szavazatok 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 Ptk. 3:112. (1) bekezdése alapján a társasággal kötött megállapodása 

szerint, megbízási jogviszonyban 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 Ptk. 

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 

 

11.1. A Felügyelő Bizottság négy tagból áll. A Felügyelő Bizottság alábbi tagjait a tagok 2014. december 1. 

napjától 2019. december 31. napjáig tartó határozott időre jelölik ki. A felügyelő bizottsági tagot a taggyűlés 

tisztségéből bármikor visszahívhatja. A Felügyelő Bizottság saját tagjai sorából elnököt választ. A felügyelő 

bizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

 

11.2. A Felügyelő Bizottság tagja: Keresztény Levente 

     Anyja születési neve: Veress Zsófia Klára 

     Lakcíme: 8100 Várpalota, Bartók B. u. 19. 
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11.3. A Felügyelő Bizottság tagja: Antal László 

     Anyja születési neve: Sulyok Éva 

     Lakcíme: 8100 Várpalota, Kismező u. 7.  

11.4. A Felügyelő Bizottság tagja: Név: Falussy Sándor 

Anyja születési neve: Gerebits Margit 

Lakcím: 8100 Várpalota, Liliom u. 2. 

 

11.5. 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. 

 

11.6. 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.  

 

12.2. A tagok a társaság könyvvizsgálójának egy gazdasági év, azaz a 2018. üzleti év könyvvizsgálatára, 

határozott időre, a 2018. június 1. napjától 2019. 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 legfőbb szerv által választott állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot 

szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy 

a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság 

vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről. 

 

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 az állandó könyvvizsgáló a társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti 
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a társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető 

tisztségviselők vagy a felügyelő bizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét 

vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni a tagok döntéshozatalához 

szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a 

feltárt körülményekről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni. 

 

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 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 jogszabály a Társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, 

a társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget. 

 

 

Várpalota, 2018. június 1. 

 

 

             Várpalota Város Önkormányzata                               Várpalotai Közüzemi Kft. 

                         tag képviseletében:                                             tag képviseletében: 

 

 

  

 

   

                   Campanari-Talabér Márta                                      Horváth Tamás József 
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A fenti egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződést készítettem és ellenjegyezem:  

Várpalota, 2018. június 1. 
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