rEnsEcr Hul-r-RoEx- cazoAlxooAsr
Korl6tolt Felel6ss6gfi T6rsas6g
4400 Nyiregyh6za, Bokr6ta utca 22.

A TERSEGI HULLADEK.GAZDALKoDASI

KoRLAToLT FELEL6ssEcU rAnsnsAc

MODOSITASOKKAL EGYSECCS SZERKE ZEIBE
FOGLALT

TARSASAGI SZERZ'DESE

Nyiregyhd za, 201 4. 6prilis 1 7.

EGYSEGES SZERKEZETO

rAnsnsAcl szenz6oes
Alulirott tagok,

a

gazdas6gi tdrsasSgokrol szolo 2006. 6vi lV, t6rveny (Gt.)
rendelkez6seinek megfelel6en a kovetkezok szerint 6llapitjuk meg a tdrsas6g letesit6

okiratdnak v6ltoz6sokkal egyseges szerkezetbe foglalt hatiilyos sz6veg6t:

1. A TARSASAG NEVE, SZEKHELYE,

1.1.

A t6rsasiirg

c6gneve:

A t6rsasag roviditett

1.2.

A t6rsasag

c6gneve:

szdkhelye'.

TELE HELYE, FIOKTELEPE

TERSEGI HULLADEK-GAZDALKODASI
Korl6tolt Felel6ss6gri Tdrsasdg
TERSEGT HULLADEK-GAZDALKODASt Kft.

4400 Nyiregyhaza, Bokreta utca 22., amely

egyben a kdzponti Ugyintezes helye is.

1.3.

A tdrsasiig

telephelyei:

4551 Nylregyh6za - oros, szallasi u. T2

4400 NyiregyhAza, Kordnyi F" u. 3
4400 NyiregyhAza, Bokr6ta u.22.
4400 Nyiregyhflza, Kerek utca

1.4.

A t6rsasdg

fioktelepe:

44g5 Nagyhaldsz, 0346/1

hrs;2.

1.

2.

A TARSASAG TAGJAI

2.1, N6v:
Szekhely:

Nylregyhdza Megyei Jogri Vdros Onkormd nyzala
4400 Nyire gyh6za, Kossruth t6r

torzssz6m):
jogosult neve:

1.

Nyilvdntartdsi sz6m (plR

731762

K6pviselt-'tre

Dr. Kovdcs Ferenc polgdrmester

2.2. N6v:

Eszak-Alfoldi Kdrnyezetgazddlko d6si Nortprofit
Korldtolt Felelossegri Tdrsasdg

Szekhely:
Cegjegyzekszdm:
Kepviseletre jogosult neve:

4400 Nyire gyhAza, Bencz0r t6r
15 09 071361

Eberhardt G6bor Ugyvez:eto

3. A TARSASAG TEAOR SZERINTI TEVEKENYSEGI KOREI

3.1. FStev6kenys6g:

3811'08

Nem veszelyes hulladek gytijtese

3.2. Egyeb tev6kenys6gi kor6k:

0812'08
351 '08
3512'08
3513'08
3514'08
3521'08
3522'08
3523'08
3530'08
3821'08
3822'08
1

Kavics -, homok-, agyagb6ny 6szat

Villamosenergia-termel6s
Villamosenergia-sz6llitds
Villamosenergia-elosztds
Villamosenergia-kereskedelem
Gazgyartds

Gdzeloszt6s
Gdzkereskedelem
G6zelldt6s, l6gkondiciondl6s

Nemvesz6lyeshullad6kkezel6se, 6rtalmailanit6sa
Vesz6lyes hulladek kezel6se, drtalmailanitdsa

7.

3831'08
3832'08
4321'08
4322'08
4329'08
4399'08
4520'08
4677'08
4690'08
4730'08
4799'08
49.41'08
49.42'08
51.21'08
52.1 0'08
52.21'08
59.20'08
63.99'08
68.20'08
71.11'08
71.12'08
71.20'08
73.11'08
73.12'08
74.20'08
74.90'08
77.11'08
77.12'08

Haszndlt eszkoz bont6sa
Hulladek 0jrahasznositdsa
Villanyszerel6s

Viz-,gAz-,frjt6s-,legkondicion6lo-szerel6s
Egy6b epUletg6p6szeti szerel6s
Egy6b speci6lis szakepit6s m.n.s.

Gepjarmtijavit6s, karbantartds
Hulladek-nagykereskedelem
Vegyestermekkorri nagykereskedelem
Gepj6rmri-Uzemanyag kiskereskedelem

Egyeb nem bolti, piaci kiskereskedelem
K6z0ti druszdllitds
Koltdztetes
Legi druszallftds

Raktdrozds, tdrolds

5z6razfoldisz6llit6stkiegeszitoszolg6ltatds
Hangfelv6tel k6szitese, kiad6sa
M,n.s, egyeb inform6ci6s-szolg6ltat6s
l3aj6t tulajdonu, b6rert ingailan b6rbeaddsa, uzemeltetEse

Epiteszmernoki tevekenyseg

Mernokitev6kenys6g,mriszakitan6csadds
Mriszaki vizsg6lat, elemz6s
Rekl6mUgynoki tev6kenys6g
M6diarekl6m

F6nykepeszet
M.n.s e szakmai, tudom6nyos, mUszaki tevekenyseg

Szemelygepj6rmri k6lcs6nz6se

Gepjarmrlkolcsdnz6s(3,5tonnafolott)

77.21'08
77.22'08
77.31'08
77.39'08
77.40'08
80.20'08
82.30'08
82.91'08
82.99'08
85.32'08
85.51'08
85.52'08
85.59'08
96.09'08
A

Szabadidos-, sporteszkoz kolcsonz6se
Videokazetta, lemez kolcs6nz6se
Mezogazdasdgi g6p kolcsonz6se
Egyeb g6p, tdrgyi eszklz kolcsonz6se

lmmateridlis javak kolcsonz6se
Biztons6gi rendszer szolgdltatds
Konferencia, kereskedelmi bemutat6 szervez6se
Kovetel6sbehajtds
M.n.s. egyeb kieg6szito uzleti szolgdltat6s

Szakmai kozepfok0 oktat6s
Sport, szabadid6s k6pz6s
KulturSlis kepzes

M.n.s. egyeb oktat6s
M.n.s. egyeb szemelyi szolg6ltatds

tdrsas6g jogszab6lyban

-

ide nem 6rtve az onkorm 1nyzati rendeletet, - hatosdgi
mtikodesi enged6lyhez kdtdtt tev6kenys6get csak az enged6ly birtok6ban 6s annak
keretei kozott v6gezhet.

Kepesiteshez ktitott tev6kenys6get, ha jogszabaly

rendeletet

-

ide nem 6rtve az onkorm anyzati
kiv6telt nem tesz, gazdas6gi t6rsas6g csak akkor folytathat, ha e

tev6kenys6ghez szem6lyesen kozremLjkod6 tagjai, munkavdllaloi, illetve a tdrsasdggal
kotott tartos polgari szerz6d6s alapjdn a t6rsasdg javdra tevekenykedok k6z:6tt legaldrbb

egy olyan szem6ly van, aki a jogszabdlyokban foglalt kepesitesi k6vetelm6nyeknek
megfelel.

4. A TARSASAG luUTdoEsEruex ID6TARTAMA
A t6rsasdg id6tarlama hat6rozaflan,
A t6rsas6g a miil<od6set200T.junius 2g. napj6n kezdte meg.

s. A TARSASAc ronzsr6rEle

A

t6rsasag torzstokeje 1.022.220.000-Ft,

azaz

Egymilliiird-huszonk6tmillio-

kettoszdzhtisze;ler forint, amely 25.220.000- Ft, azaz Huszonotmillio-kettosz6zh uszezer
forint k6szpenzb6l all, mely a tdrzstoke 2,47 o/o-a, valamint 997,000,000 -Ft nem
p6nzbeli - az apportlista szerinti- hozzdjdrul6sbol 5ll, amely a torzstoke g7,53 o/o-a.

6. AZ EGYES TAGOK TORZSBETETJE

6.1. Nylregyhiza Megyei Jogri V6ros Onkorm6nyzata
Torzsbet6t

osszege:

Torzsbet6t

osszet6tele:

1

.012.000.000,- Ft
15.000.000,- Ft p6nzbeli, 6s

997.000.000,- Ft nem penzb eli hozzajArulds.
6.2. Eszak-Alfolcli Kornyezetgazddlkod 6si Nonprofil Korldtolt Felel6ss€rg11 Tdrsasdg
Torzsbet6t dsszege:
Torzsbetet

osszet6tele:

10.220.000,- Ft
10.220,000,- Ft p6nzb eli hozz6j6rulds.

Az Eszak-Alfoldi Kornyezetgazddlkoddsi Korl6tolt Felel6ssegri T6rsas6g a t6rzsbet6tjet
2012. dprilis 16. napjdn a tdrsas6g rendelkez6s6re bocsdtotta.

z.

uzlernEsz

'1' A tagok jogait 6s a t6rsas6g vagyondbol oket megilleto h6nyadot az Uzletr6sz
testesiti meg. Minden tagnak csak egy Uzletr6sze lehet. Egy Uzletr6sznek tobb
7

tulajdonosa is lehet, ezek a szem6lyek a tdrsasdggal szemben egy tagnak sz6mitanak;
jogaikat - ide6rtve a t6rsasdgi szerzod6s megkot6s6t is - csak
kozos kepviselojuk ritjan
gyakorolhatjdk, es a tagot terhelo kotelezettsegekert egyetemlegesen felelnerk.
7

' 2' Az uzletr6sz a tagok torzsbetetj6hez igazodik. Ennek

megfeleloe n

az izletr6szek

megoszldsa:

Nyiregyhaza Megyei Jogti V6ros 0nkorm6 nyzala
Eszak-Alfoldi Kornyezetgazd6lkod6si Nonp rofit Korlatolt Felel6ss6gU
6

99%

Tdrsasiig

1%

B.

Az uzlernEszEK ArnuHAzAsA, reroszrAsR

8'1' Az Uzletr6sz a t6rsasAg tagjaira - a tdrsas6g saj6t Uzletr6sz6t (Gt. 13tt. kiv6ve
S)
szabadon ltruh1zhato.

-

8.2. Az Uzletr6szt kivUl6llo szem6lyre csak akkor lehet iltruhilzni, ha a tag a torzsbetet6t
teljes mert6kben befizette, kiv6ve a Gt. 138. $-ban foglalt esetet. A tagot, a t6rsasdgot

vagy a taggytiles altal kijeldlt szemelyt az addsv6teli szerzodes 6tjan dtruhdzni kivdnt
Uzlet16szre.

8.3. Az Uzletr6sz klvUlsllo szem6lyre torteno atruhAzitsAhoz a t6rsas6g beleegyez6se
szUks6ges' A berleegyez6s akkor tagadhat6 meg, ha az Uzletr6s z lfiruhitzitsa a tdrsasdg
jogos erdekeit serti vagy vesz6lyezteti.
8.4. Addsv6teli szerzod6sen kivUlijogcimen az Uzletr6sz nem ruh6zhato dt.

8.5, A t6rsasSg a sajdt uzletr6szet nem koteles elidegeniteni.

8'6. Az Uzletr6sz csak dtruh itzAs, a megszrlnt tag jogutodldsa, orokl6s, valamint

a

hdzastdrsi kozos vagyon megosztdsa eset6n oszthato fel.

9. A NYERESEG FELOSZTASA

9'1' A tagot a tdrsas6gnak a Gt. 131. S (1) bekezd6se szerint feloszthato es a taggyriles
6ltal felosztani rendelt, a sz6mviteli torv6ny szerint meghat6rozott t6rgyevi adozott
eredm6ny6bol, illetve

a szabad eredm6nytarta16kkal

kieg6szitett tdrgyevi adozott

eredm6ny6bol a16nyos h6nyad (osztalek) illeti meg.
9.2. Az eredm6ny a tagok kozott a torzsbet6tek ardnydban oszlik meg.

10. A TANSNSAG TAGGYUT.ESC
10.1'

A

taggyriles

a t6rsas6g legfdbb

tartoznak mindazok
hat6skorebe utal,

a

szerve.

A

taggyriles kiz6rolagos hat6skor6be

kerd6sek, amelyeket

a

tdrveny

a

taggyriles kizdrolagos

10.2. Az egyes tagokat megillet6 szavazatok sz6ma:

Nyiregyh6za Megyei Jogu V6ros Onkormd nyzata
szavazatsz6m: 101 200
ar6ny: 99 %

Eszak-Alfoldi Kornyezetgazdalkod6si Nonprofit KorlStolt Felel6ssegri T6rsasdg
szavazatsz{m:1 022

ar6ny: 1%
10'3' A taggyiildst legal6bb 6vente egyszer ossze kell hivni. A taggyrilest az Ugyvezet6
hivja ossze a t6rsas6g sz6khelyere.

10'4' A taggytiles akkor hatdrozatk6pes, ha azon a torzstoke legalabb fele, vagy

a

leadhato szava;ratok t6bbsege k6pviselve van.
10.5. A taggyrllesre a tagokat a napirend kozl6sevel, irdsban kell osszehivni, a
meghivo
elkuld6se 6s a taggytiles napja kozott legaldbb 15 napi idokozneli kell lennie.

Ha a
taggytil6s nincs szab6lyszerfien osszehivva, hat6rozatot csak akkor hozhat, ha
valamennyi tag jelen van, 6s a taggyriles megtartdsa ellen senki nem tiltakozott.

10'6. A taggy(lesen a tagokat 10.000 forintonk6ntl szavazat illeti meg a rn6r befizetett
torzsbet6t alapjdn,

10.7' Ha a taggyiiles nem volt hat6rozatk6pes, a taggyriles 6s a megism6telt taggyriles
kdzott legal6bb hdrom, legfeljebb pedig tizenot napnak kell eltelnie. A megism6telt
taggytil6s az eredeti napirendben szereplo Ugyekben a jelenlevo 6ltal k6pviselt
torzst6ke
mert6ketol, illetve szavazati jog mert6k6t6l fUggetlenul hatdrozatk6pes. A
megism6telt
tag gyri l6s osszeh iv6 sa az eredeti tag gyri l6s meg h ivoj 6ban to
rten k.
i

10.8' A taggytiles hatdrozatait, amennyiben a torv6ny mdskent nem rendelkezik,
szav azati jog

g

a

al jele n levok egyszerui szoto b bsegeve I hozza meg.

10'9' A taggyrllesrol az ugyvezet6 jegyzokonyvet k6szit. A jegyzokqnyv larlalmazza
a
taggytlles hely6t, idej6t, a jelenlevoket es az dltaluk kepviselt szavazalijog
m6rteket,

tovdbb6 a tag;gyril6sen lezajlott fontosabb esem6nyeket, nyilatkozatokat

6s

a

hatdrozatokat,

az azokra leadott

szavaz6stol tartozkodokat, vagy
jelenlevo tagok a16irjak.

szavazatok

6s

ellenszava zatok sz6nn6t, illetve a

az abban r6szt nem vevoket. A jegyzokonyvet

a

10.10. Azigyvezet6 a taggytil6s 6ltal hozott hat6rozatokrol folyamatosan nyilv6ntart6st
vezet (hatArozatok konyve), A hatdrozalokat azok meghozatala ut6n halarCektalanul be
kell vezetnie a hatdrozatok konyvebe.

11. AZ

UCyVrzer6

11.1. A tdrsasdg Ugyvezetoje:

N6v:
SzUlet6si hely,

Petro Arpad

id6:

neve:
Lakclm:

Anyja

Temerin, 1963. dprilis 15.
Toth Franciska
4400 Nyiregyh6za, lbolya utca 23.

Az Ugyvezet6 az Ugyvezetov6 torten6 v6lasztds6t kulon nyilatkozat alapjdn elfogadta.

Az Ugyvezetoi megbizatAs hatdrozailan idore szol,

idopontja:
A megbizatds lejdrta:
A megblzat6s kezdo

2O11.julius

1,

hatdrozaflan

Az Ugvvezet6 feladatai:

-

k6pviseli a tdrsas6got;

gyakorolja a munk6ltatoijogokat a t6rsas6g dolgozoi felett;
vezeti a tagjegyz6ket, 6s ennek vdltoz6sairol bejelent6st tesz a Cegbirosdgnak;
elkesziti a tdrsasAg m6rleget, vagyonkimutat6s6t, ezeket az alapito el6 terjeszti;

az alapito r6sz6re felvil6gositdst ad, es lehetov6 teszi a konyvekbe, iratokba valo
betekintest, vezeti az alapltoi dOnt6seket tartalmazo hatlrozatok konyvet;
Ugyvezet6 szemely6ben vagy a k6pviseleti jogiiban be6llo vdltoz6sokrol 6s a
vonatkozo .iogszab6lyok
C69bir6s6gnak;

altal el6irt kdtelezo esetekben bejelent6st tesz

a

-

a torzstoke leszdllit6sarol a Gt. 164. (3) bek. szerint bejelentest
S
tesz a Cegbiros6g
r6sz6re;
koteles a tdrsas6g Uzleti titkait (ptk. 81. g) megorizni.

11'2' Az ugyvezet6 tev6kenyseget a jogszab6lyok, jelen alapito okirat,
a t6rsas6g belso
szab6lyzatai, valamint az alapito halilrozatai szerint koteles v6gezni,
az ilyen tisztseget

betolt6 szem6lytol 6ltalSban elv6rhato gondossdggal,

a

kul6n munkaszerz6d6sben

foglalt felt6telek szerint.

11'3'

A

kdtelezetts6g megszeg6s6vel

a t6rsas6gnak okozott k6rert az ogyvezet6 a
polg6ri jog dltal6nos szab6lyai szerint felelos, kiv6ve, ha az
Ugyvezeto az alapito
dont6se, vagy int6zked6se ellen tiltakozott 6s tiltakoz6s6tazalapitonak
bejelentette.

12. A
12.1 . A kepviseletre

CEC.lecyzes

jogosult szem6ly c6gjegyzesi joga 6nal16.

12'2. Az 6n5llo cegjegyzesre jogosult: petro Arpad ugyvezet6

12'3' A cegjegyz6s akkenttort6nik, hogy a c6gklzzel vagy geppel
[rt, el6ir1t, el6nyomott
vagy nyomtatott neve fole a kepviseletre jogosult szemely nevtgt k6zjegyz6
altal
hitelesitett modon ondll6an ala irja.

13. A TANSNSAG KONYWIZSGALOJA
Cegn6v: SM GARANCTA Kft.

Cegjegyzeksz6m: Cg. 1 5-09-0641

91

Szekhely: 4400 Nylregyhaza, Krudy koz 5. fszt. 3.
A konyvvizsg6 lat elv6gz6s66rt szem6lyeben fele los term6szetes
szem6ly
neve: Tdmcsun6 Salamon Magdolna
Kamarai nyilvdntart6si sz6ma: 002049

Anyja neve: Nagy piroska
10

Lakcim: 4400 Nylregyh6za, M6ty6s utca 6. szam

A megbizat6s kezd6 idopontja: ZO12.j0nius
A megbizatSs lejdrta: 2015. m6jus

31

1.

.

14. FELUGYEL6 BIZOTTSAG
14.1. A tdrsasdgnSl ot tagbol 6llo felugyelo bizottsag mrikodik.

14'2' A felUgyelo bizotts6g tagjainak megblzat6sa hatdrozott id6tartamra
sz6l.
14.3. A felUgyelo bizottsdg tagjai:

Nev: Csok lstvdn
Anyja szUlet6si neve: Szdnto Zelma

Lak6helye 4431 Nyiregyhaza, Berendt u. 44.

12.

Jogviszony kezdete: 2010. november

Jogviszony v6ge: 2014. december 31.

N6v: Obuczki BelSne /szn: Marsi Katalin llona/
Anyja szulet6si rleve: T6th Mdria
Lakohelye'. 440C1Nyiregyh6za, Koris u. 17.

12.

Jogviszony kezdete: 2010. november

Jogviszony v6ge: 2014. december

31

.

N6v: Bencze Jozsef
Anyja szUlet6si neve: Kert6sz Julianna

Lakohelye:440A Nyiregyhaza, Eszaki krt. 34, lV/16.
Jogviszony kezdete: 2010. november

12.

Jogviszony v6ge: 2014. december

31

.

31

.

N6v: Skolnyikne Pocsi llona
Anyja szUlet6si neve: Tomasovszki llona

Lakohelye: 4400 Nylregyh6za, FUzesb okor 24.
Jogviszony kezdete: 2010. november

12.

Jogviszony v6ge: 2014. december
.J.L

Ndv: Dr. Kovdcs Addm Laszto

Anyja szuletesi neve: Szondi Katatin Enik6
Lakohelye: 4400 Nyfregyhaza, Kazinczy utca
Jogviszony kezdete; 2014, aprilis

18.

g.

Jogviszony v6ge: 2014. december 31

15. A TANSESAG MEGSZUruCSC

A

tdrsas6g jogut6d nelkUli megszrin6se eset6ben

a

hitelez6k kielegitese utdn

fennmarado vagyon az alapitot illeti meg.

16. EGYEB RENDELKEZESEK

A T6rsas6gi Sz:erzod6sben nem szabalyozott kerd6sekben a gazdas6gi tdrsasdgokrol
szolo 2006. evi lV. torv6ny, a t6rsasdgnak 6s tagjainak az otI nem szab6lyrczott vagyoni
6s szem6lyi viszonyaira a PolgSri Torvenykonyvrol szolo 1g5g. 6vi lV. torveny
rendelkez6seit kell alkalmazni.

Nyiregyha za, 201 4. 1prilis 17

.

Nyiregyh6za Megyei Jog0 V6ros Onkorm6nyzata Eszak-Alfoldi Kornyezetgazcl6lkodasi Kft.
K6pviselet6ben: Dr. Kov6cs Ferenc
K6pviselet6ben: Eberhardt G6bor
polg6rmester
Ugyvezet6

ZArad6k:
Az egvs6ges szerkezetLi okirat elk6szlt6s6nek oka:

A T6rsas6g tagjai 2014.dprilis 17. napjdn felUgyelo bizotts6gi tag cserej6ro,l hat6roztak,
ez adott okot az egys6ges szerkezettj letesfto okirat elk6szites6re. Emellrett a letesito
12

okiraton 6tvezet6sre kerUlt az Eszak-Alfoldi Kornyezetgazddlkodiisi Korldtolt
Felelossegri T6rsas6g tag c6gnev6nek v6ltoz6sa. A vdltozds sorSn a crSgn6v a
,,Nonprofit" jelleg feltUntetesevel eg6szUlt ki.

A vdltozdsok er l6tesito okirat 2.2., 6.2., 7.2.,

10.2.

valamint 14.3. pontjdt erintik. A

v6ltozdsok d6lt betUvel kerUltek feltUntet6sre.

Jelen okiratot alliro jogi kepviselo aldirdsdval igazolja, hogy a tdrsas6gi szerzod6s
egys6ges szerkezetbe foglalt szovege megfelel a letesito okirat-modosit6sok alapjdn
hatdlyos tartalomnak.

Nyiregyha za, 201 4. 1prilis 17

.

K6szltettem 6s ellenjeg yzem'.
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