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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője 2022. március 30-án érkezett 

levelében felkérte a települések polgármestereit, hogy a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit 

Kft. társasági szerződés módosítására vonatkozó előterjesztést nyújtsa a Képviselő-testületeik elé 

elfogadásra.  

 

A mellékletként csatolt egységes szerkezetebe foglalt társasági szerződésben a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint a cégnyilvánosságról, 

a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 

módosításai kerültek átvezetésre, melyek az alábbiak: 

 

− V. fejezet 

(a társaság alapítói közül törlése került a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit 

Kft.) 

− VII. fejezet 2) pont 

(Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának törzsbetétje és szavazati joga módosult, 

valamint a tagok közül törlésre került a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit 

Kft.) 

− VIII. fejezet 2) pont 

(megengedésre került, hogy egy tagnak több törzsbetétje is lehessen) 

− VIII. fejezet 4) pont, 6) pont, 7) pont és 22) pont 

(az eddig szereplő "elővásárlási jog" kifejezés helyébe az "üzletrész másokat megelőző 

megszerzésére irányuló jog" kifejezés került) 

− VIII. fejezet 12) pont 

(törlésre került az üzletrész-felosztás eseteinek konkrét felsorolása) 

− VIII. fejezet 17) pont 

(törlésre került a saját üzletrészért nyújtandó ellenérték fedezetére vonatkozó rendelkezés) 

− IX. fejezet 2) pont q) alpont 

(törlésre került a jogutód nélküli megszűnés elhatározása a taggyűlés kizárólagos 

hatáskörei közül) 

 

− IX. fejezet 3) pont 

(a törzstőke-leszállítással kapcsolatos rendelkezések kiegészítésre kerültek) 
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− IX. fejezet 8) pont 

(a taggyűlésen a tagot meghatalmazottként képviselhető személyekre vonatkozó egyes 

korlátozások törlésre kerültek) 

− IX. fejezet 10) pont 

(törlésre került a határozatképtelenség miatti megismételt taggyűlés összehívásának 

időkorlátja) 

− X. fejezet 11) pont 

(a nyilvántartó bíróságtól az iratbetekintés biztosítása is igényelhetővé vált) 

− X. fejezet 12) pont 

(az ügyvezetői megbízatás megszűnésének esetkörei közül kikerült az összeférhetetlenségi 

ok bekövetkezte) 

− XIII. fejezet 2) pont 

(a társasági szerződés módosításának bizonyos eseteiben nem a taggyűlés, hanem 

valamennyi tag egyhangú határozatára van szükség) 

− XIII. fejezet 3) pont 

(törlésre került a saját vagyonból történő tőkefelemelés fedezetére vonatkozó rendelkezés) 

− XIV. fejezet 3) pont 

(a jogutód nélküli megszűnés elhatározásának szabályai módosultak) 

− XVI. fejezet 5) pont 

(a tag, a vezető tisztségviselő, a felügyelő bizottsági tag, illetve a könyvvizsgáló ellen 

támasztható követelés érvényesítésének szabályai tekintetében törlésre került a "gazdasági 

társaság képviseletében" szövegrész) 

− XVII. fejezet 8) pont 

(módosult a felügyelő bizottság határozathozatalának szabálya) 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni 

és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Polgár, 2022. április 20. 

 

      Tisztelettel: 

         Tóth József 

         polgármester 
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Határozati javaslat 

…./2022 (….) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Javaslat a Hajdúsági 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítására” vonatkozó 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft. társasági szerződését az előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt tervezetben 

rögzítettek szerint jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, 

hogy a szükséges okiratok elkészítéséről gondoskodjon, és azokat az előírt határidőn belül 

terjessze a Cégbírósághoz, valamint szükség esetén az egyéb hatóság(ok)hoz. 

 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: Kathy Zsigmond ügyvezető 

 

 


