
vÁct HULLADEKGAzDÁt-xooÁsI
NoNpRoFtr xonlÁrolT FELELóssBcű rÁnsnsÁc

lulpíró oKIRATA
@e$elegységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Alapító okirat, amely abból a célból került elfogadásra, hogy az okiratban megjelölt alapító, a Polgári
Törvénykönywól szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései szerint nem
jövedelemszerlsre irányuló közös gazlasági tevékenység folytatására egyszemélyes nonprofit korlátolt
fe|elósségű társas€ot (a továbbiakban: Társaság) alapítson, azalábbiak szerint:

I. ATÁRSASÁGCEGNEVE,SZEKHELYE

l. A társaság cégneve:

2. A társaság rövidített elnevezése:

3. A társaság székhelye:
4. A társaság telephelye(i):

II. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA

Jelen nonprofit gazdasági társaság

alapítoja (a továbbiakbarr: Alapító):
Nyilvántartási sám:
székhelye:
képviselő:

Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit_Kft .

2600 Yác, Zrínyi u.9. Egyben a központi ügyintézés helye is.

2600 Y ác, Deákvári fasor 2.

A társaság további telephelyeket, fiókíelepeket, illetőleg képviseletet a
ársaság taggyűlésének határozata szerint hoz létre.

vác vá,ros Önkormá,rryzata

73 l300
2600Yác, Március l5. tér l l.
Matkovich llona Zsuuanna polgórmcster
o.r.,|-hkcím:-

III. A TÁRSASÁG TEVEKENYSÉGE

l. A társaság cél szerinti köáasmú tevékenysége

A üírsaság az egyesülési jogról, a köáasmú jogállásról, valamint a civil szervezetek míiködéséről és
Uámogatásáról szóló 20l l. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.)2. § 20. pontjába foglalt minden olyan
tevékenységet végea amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve
szolgálja, ezznl hozzájárulva a társadalom és az egyén közös kielégítéséhez.

A MagyarorszÁgbelyi önkormrá.rryzatairól sáló 20ll. évi CLXXXX. törvény (a továbbiakban: Ötv.; l3. § (l)
bekezdése alapján a helyi köziigyek, valamint a helyben biaosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormifuyzati feladatok különösen a hulladékgazdálkodas.

A hulladékról szóló 20|2. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 33. § (1) bekezdése szerint a települési
önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltaüís ellátá§át a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási
közsmlgáltaási szerződés útján biaosída.

A Hgt. 2. § (l) 26, pontja alapján a hulladékgazdálkodás a hulladék gyűjtése, sállítása, kezelése, az i|yen
müveletek felüryelete, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végznhl tevékenység, a
hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesíínények
utógondoása.

Vác Város Önkormányzata alapító
képviseletében Matkovich llona Zsuzsarura polgármester

AzokiratotkészitettemésellenjeryzemVácoíL2019. ...hó.........napjánaVác,Naszáyút18, I/2.sámaldt Dr.Nyitrai
Judit ügyvéd KASZ: 3ó066395, PMÜK
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A Társaság Vác Város Önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján
hulladékgazdálkodásiközszolgáltatást lát el aHgt.2. § (l) 37. pontja általelőírt formában.

l/B. A társaság cél szerinti köáaszrrú tevékenységi körei TEÁOR megielöléssel:
A ársaság fo tevékenysége:

38l l Nem veszélyes hulladék gyűjtése

A társaság egyéb tevékenységei:

38|2' veszélyes hulladék gyűjtése
382l' nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3822' veszélyes hulladék kezelése, ifu,talmatlanítása

Üzletszeni gazlasági tevékenysége a társaság a köáasznú tevékenysége elősegítése és megvalósítása érdekében
kiegészítő jelleggel csak a közhasmú vagy a jelen alapszabályban megjelölt egyéb céljai megvalósítása
érdekében folytat, e tevékenység a köáaszrrú célokat nem veszélyeáeti.

A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osája fel, azl a létesítő okiratban meghatározott

tevékenységére fordítja.

A tarsaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezÉte pártoktól ffiggetlen és azoknak anyagi
tamogatást nem nyújt.

A társaság a fentiekben felsorolt tevékenységeit azzal az önkorlátozÁssal végzi és fejti ki, hogy a ársaság
működése csak az Alapító tulajdonosának illetékességi területére terjed ki, más önkormányzat hasonló
tevékenységét nem érinti, illetve ana csak annak sérelme nélkül kerülhet sor.

tv. A TÁRSASÁC UÚrÖPÉSENEK IDŐTARTAMA

A tarsaság határozatlan időrejön létre.

A Társaság üzleti éve a napüí,ri éwel azonos.

v. A TÁRSASÁc rönzsróxplp, Az ALApiTó recor TöRzsBETÉrrpNpr uÉnrBrp És
RENDELKEZESRE BOCSÁTÁSÁNaX MÓDJA

A ársaság törzstőkéje 4.000.000.- Ft, azaz Négymillió forint, mely teljes egészében pénzbeli letétből áll.

Az Alapitó törzsbetétje: 4.000.000.- Ft, azaz Négymillió forint.

Az Alapitő kijelenti, hogy a fentiekben megjelölt készpénzbetétet teljes egészében a társaság rendelkezésére
bocsátotta, s a ársaság a Cégegyzékbe bejegyzést nyert.

VI. A TÁRSASÁG KEPVISELETE ES A CEGJEGYZÉS MÓDJA

Az igyvezető látja el társaság ügyeinek intézését, valamint képviseli a társaságot harmadik személyekkel
szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.

Vác Vriros Ónkormányzata alapitó
képviseletében Matkovich llona Zsuzsanna polgármester

AzokiratotkészitetteméseIlenjegyzemVácon,2019. hó........napjánaVác,Nasályútl8.V2.számalatt Dr.Nyitrai
Judit ügyvéd KASZ: 3606ó395, PMÜK
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AzÚgyvezrtŐ-azAlapitótájékoaatásamellett-képviseletijogkörét azúgyekmeghatározottcsoportjáranézve
a ársaság dolgozóira átruhááatja.

A cégjegyzés módja önálló.

Azűgyvezetó legfeljebb ötévi időtartamra - ismételten is - újraválasaható. Az ügyvezető feleni munkáltatói
jogokat az Alapító gyakorolja.

A tarsaság cégegyzese akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy etőnyomtatott
cégszöveg a|á az ügyvezrtő a teljes nevét aláírja a mellékelt aláírási nyilatkozatának (címpéldanyának)
megfelelően.

Az önálló cégegyúsre jogosultak:

Név: Váci Városfejlesáő Szolgáltató Korlátolt Felelósségű Társaság által a vezető tisáségviselői

feladatokat elláüísára kijelölt természetes személy: Pintér Zoltán András

VII. A rÁnsesÁc SZERVEZETE

1. Az Alapitó

A társaság legftibb szerye a taggyűlés, melynek hatáskörét az Alapító gyakorolja (az Alapító tulajdonosa
érdekeire figyelemmel).

A döntéshozatalt megelőzően az Alapító - a szeméIyi kérdésekkel kapcsolatos döntések kivételével - köteles a
felügyelő bizottságot, valamint az ügyvezetőt a döntés üírgyának közlésével írásbarr (e-mail útján) megkeresni,
és megfelelÖ hatáidő kitűzésével - különös tekintettel a felügyelő bizottság működési rendjére - írásbeli
véleményüket beszerezni. Az írasos vélemények nyi|vánosak.

1.1. Az Alapítói határozat

A taggyűlés (Alapító) haüáskörébe tartozó kérdésekben az A|apitó önkormá.tryzati képviselő-testületi ülésen
határozatal dönt és döntéseiről az iigyvezetőt írásban köteles értesíteni. Az a|apitó kiárólagos haáskörébe
tartomak mindamk a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kiárólagos hatáskörébe utal. A tarsaság
ügyvezetÖje évente legalább egy alkalommal a képviseló-testület nyilvános ülésén sámol be tevékenységéről.

Az egy tagból (személyből) álló legfőbb szerv esetén a döntéshozatalt megelőóen e tag (személy) köteles _ a
személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve - a felügyelő szerv, valamint a felelós személyek
véleményének megismerése érdekében ülést összehívni, vagy írásos véleményüket beszerezni. Az ínísos
véleménYek, illetve az ülésról készUlt jegyzőkönyvek nyilvanosak. A véleményezési joE az ügyvezetőt is
megilleti.

A könywizsgáló köteles a ársaság legfóbb szervének míiködésével és gazdálkodásával foglalkozó ülésein résa
venni.

Az Ügyvezető az A|apltó döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A döntéseket
meghozatalukat követöen haladéktalanul be kell vezeüri a határozatok könyvébe. A nyilviintartrásból a döntés
tartakná,nak, időpontjának és haályának világosan ki kell derillnie.

vác vá,,ros Önkormányzata alapító
képviseletében Matkovich llona Zsuzsanna polgármester

.hó .......,. napján a Vác, Naszáy út 18. I/2. szám alatt Dr. Nyitrai Judit
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Az Alapitó döntései nyilvánosak. Amennyiben az Alapitó más személyeket is érintő döntést hoz - az érintettek
sámától fiiggően - a döntést az ügyvezstő vagy írásban, postai illetve elektronikus (e-mail) úton közli az
érintettekkel vagy haladéktalanul gondoskodik annak a Váci Hírnök című lapban történő közzétételéről.

A taggyűlés (Alapító) kiárólagos hatáskörébe tartozik:
o a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, melyről az Alapííó a felügyelő bizottság írásbeli

jelentésének és a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül nem határoáat;
o a köáasmúsági melléklet elfogadrása,

o befektetési szabá|yzatelfogadása;
o mindaz, amit a ptk, továbbá a jelen okirat a taggyűlés (Alapító) kizárólagos hatáskörébe utal.

1.2. Véleményezési jog gyakorlása az ülésen:

A véleményezesi jog gyakorlásának helye a tifu,saság székhelye, ettől csak a véleményezési jog jogosultjainak

előzetes hozzájárulásával lehet eltémi.

Az ülést legalább évente egyszer össze kell hívni a szírnviteli törvény szerinti beszímoló elfogadására.

Nem kell frgyelembe venni, illetve nem kell a véleményezési jog jogosultjának a véleményét beszerezni akkor,
ha az Alapító döntésének tervezete kötelezettség vagy felelősség alól mentesíti a véleményezési jog jogosultját,

vagy bármely más előnyben részesíti, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, vagy valamely
véleményezési jog jogosultjával atervezet szerint szerződést kell kötni, vagy aki ellen pert kell indítani.

Az Alapítói döntés teíyezotét az Alapitó az igyvezrtőnek küldi meg azzAl, hogy ü|ésre a meghívottakat az
ügyvezető köteles összehívni. Az Alapító a döntéstervezetet haladéktalanul köteles az igyvezrtőnek átadni. A
meghivónak az ülés napirendi pontjait tartalmanlia kel|. A meghivók elküldése és az ülés napja között legalább
nyolc napnak el kell telnie. Amennyiben az ülésen valamely véleményezesi jog jogosultja nincs jelen, az
ügyvezető köteles gondoskodni a megismételt ülés összehíviásáról. A megismételt ülés az eredeti ülést követő
nyolc napon belül meg kell tartani. Az ülést az úgyvezető, .vonos napirendi pontokkal a tarsaság székhelyére
köteles összehívni.

Az ülésekról az úgyvezstő jegyákönyvet készít. Az ülésen készített jegyzókönyvet az Alapítő és az ügyvezető
í4aalá.

1.3. Véleményezésijoggyakorlása:
Amennyiben az Alapltó által hozott döntések tervezetének véleményezését a felügyelő bimttság elnöke, tagiai és

az ügyvezető nem ülésen ryakorolják, akkor az Alapító köteles döntésének tervezatét haladéktalanul az
ügyvezetővel ismertetni. Az ügyvezető köteles az Alapitói döntést haladéktalanul a felügyelő bizottságnak
megküldeni. Jogosult az Alapltó a döntéstervezetek könlet|en megkü|désére az ügyvezetőnek és a felügyeló
bizottságnak. Az ügyvezető és a felügyelő bizottság véleményüket kötelesek nyolc napon belül írásban az
Alapítónak megkiildeni. A felügyelő bizottság a társaság székhelyére címezve az űgyvezetőn keresztiil is
jogosult véleményének továbbítására a nyolc napos határidő betartásnak figyelembe vételével. Az íigyvezrtő az
utóbbi esetben haladéktalanul ktiteles az Alapítónak a felügyeló bizottság véleményét továbbítani.

Az Alapitói döntés csak abban az esetben érvényes, haaztaz ügyvezetó és a felügyelő bizottság véleményezte.
Amennyiben a felügyeló bimttság valamely tagja külön véleménnyel rendelkezik, akkor a tagnak a kiilön
véleményét is meg kell küldeni a felügyelő bizottság véleményével együtt,
Az igyvezető köteles olyan nyi|vántartást vezetni, amely tarta|mazza az A|apítói döntések teívezetét, az arra
leadott írásos véleményeket és a vélemények meghozatalát követő Alapítói döntést.

Vac Város Önkormányzata atapító
képviseletében Matkovich llona Zsuzsanna polgármester

Az okiratot készitettem és ellenjeglzem Vácon,2019.
üg5rvéd KASZ: 360ó6395, PMÜK



A társaság ügyvezetője

A táLrsaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetóje:

Cégnév: Váci Városfejlesaő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzéks zám: 1 3 -09 - l 3 07 l 9

Székhely: 2600Yác, Köztársaság út 34.

Képvise|etre jogosu|t neve :

Lakcím:

Az íigyv ezetói megbízatás
határozott időre szól.

2017. szeptember hó 2l. napjától 2022. szeptember hó 2l. napjáie terjedő

2.1. Az ügy v ezetöre vonatkoó k iáró és összeférhetetlenségi szabályok

Az úgyvezetóre elsődlegesen a Ptk. 3:22, és 3: l l5 §-a, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi l.
törvény (a továbbiakban: Mt.) 2l l. §-a szerinti követelményeket, kiáró és összeférhetetlenségi szabályokat kell
alkalmazni, azzal, hog amennyiben jogszabály további követelményeket, kizáró és összeferhetetlenségi
szabályokat haároz meg, aá értelem szerűen alkalmazrr i ke ll.

Uryanazon személy nem lehet egyidejűleg a társaság és az Alapító ügyvezetője, illetve képviseletre jogosultja,
felügyeló bizottságának tagia.

A megválasáott személy az új tisásége elfogadásától sámított tizenöt napon belü| azokat a társaságokat,
amelyeknél már ügyvezető, írásban tajékoáatni köteles.

Az úgyvezrtő és közeli hozzÁtartozőja, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság
főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

Azigyvezető és közeli hozzátartozőja, valamint élettársa a felügyelő bizottság íagsává nem válasáható meg.

A köáaszrú szewezpt megsánését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisáségviselője az a személy, aki korábban olyan köáasutű szprvezpt vez,ető tisaségviselője volt - annak
megszíinését megelőző két évben legalább egy évig -,

a) amely jogutód nélkül sánt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó_ és

vámtartoását nem eryenlítette ki,
b) amellyel szemben az állarnl adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az á||ami adó- és vámhatóság iz|et|ezÁrás intézkedést alkalmazott, vagy úzlet|eúrást

helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adósámát az állami adó- és vámhatóság azadőzás rendjéról sóló tOrvény szerint felffiggesáette

vagy törölte.

2.2, Aztigyvezeójogosítványai és kötelezettségei

AzlJgyvezető
o jogosult a társaság képviseletére és ügyeinek intézésére;
o köteles a könywizsgálóval a polgárijog általá,rros szabályai szerint szerződést könri;
o köteles elkészíteni vagy elkészíttetni a ársaság mérlegét, vagyonkimutatását;

Vác Város Önkormányzata alapító
képviseletében Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Vácon, 2019. hó . ........ napján a Vác, Naszály úl |8.1l2. szám alatt Dr. Nyitrai
Judit ügyvéd KASZ: 3606ó395, PMÜK

pintér zoltan Andras
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gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről és ismertetéséről, a
bejelentési kötelezettségek megtételéről;

köteles a cégbíróságnak bejelenteni a társaság üírsasági szerződésének módosítását, a cégegyzékbe
bejegyzettjogokat, tényeket, adatokat és ezek változását, valamint törvényben előírt más adatokat;

köte les a üírsaság tagj airól ny i l vántartást, tagegy zéket vezetn i ;

köteles a ágegyzéket, illetve a tagegyzékben feltiintetett adatok megváltoása esetén a hatályos

tagiegyzéket a cégbíróságnak benyújtani ;
köteles a Ptk., a Civil tv. és az alapitó okirat által elóírt egyéb feladatokat ellátni;

köteles a tarsaság ügyeiről szeízetl értesüléseit üzleti titokként megőrimi.
a köáaszrrú szÉrvezet a vezető tisaségviselőt, valamint közeli hozzÁtarb7nja - a bárki által megkötés

nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapjrán

nyújtott, létesítő okiratnak megfelelójuttatások kivételével - cél szerintijuttatásban nem részesítheti.

az úgyvezető köteles az A|apitó kérésre a társaság ügyeiről felvilágosítast adni, a társaság üzleti könyveibe

és irataiba betekintést lehetővé tenni.

Az úgyvezstő inányí§a a társaság munkaszeryezetét és gyakorolja a társaság munkavállalóival szemben a

munkáltatói jogokat.

2.3. Az ügy v ezető fe le|őssége

Az igyvezető az íigyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a szsrződésszegéssel okozott
kárért való felelősség szabályai szerint felel a társasággal szemben.

Az úgyvezető a üírsaság ügyvezetését az |lyen tisáséget betöltó személyektó| általában elvárható gondossággal,

a társaság érdekeinek elsödlegessége alapjárr köteles ellátni. A jogszabályok, a üírsasági szerződés, illetve a
taggyűlés által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a társaságnak

okozott károkért a polgári jog általanos szabályai szerint felel a társasággal szemben.

A felügyelő bizottság

A tarsaságnál három tagból álló felügyeló bizottság működik. Alapító a felügyelő bizottság ta&iait

határozott időre válasaja meg.

A Tdrsasóg felüglelő bizottsógónak íagjai:

Roanaring Sóndor Mdilon 6r;|7)

J.

3,l.

2019. november hó 6. napjótól 2024. november 5, napjóíg íartó időíaflamru

Jess Kinga (or., f) 2019. november hó
november 5. napjdíg íarló ídőtartamru

saím alaíli lakos

6. napjdíól 2024.

Fehér Zsolt (or.r|!,) E suím alatíi lakos 20t9. november hó 6.

napjótól2024. november 5. napjdíg íartó ídőíartamra.

3.2. A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy azújtisztsége elfogadásától sámított tizenöt napon

belül azokat a gazlasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoáatni
köteles.

Vác Varos Önkormányzata alapító
Képvise|etében Matkovich Ilona Zsuzsanna po|gármester

AzokiratotkészitettemésellenjegyzemVácon2O19..................hó.,.......napjánaVác,Naszályút18.1l2.sámalatt Dr.NyitraiJudit
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3.4.

3.3. A társaság Alapító Okirata az ügyvezetőnek megválasztását, visszahívását és díjazása megállapítását,
valamint az Alapitó Okiratban meghaüírozott jogügyletek jóváhagyását a felügyeló bizottságra
ruhááatjaát.

A felügyeló bizottság létrehoásara, működésére és hatáskörére vonatkozó szabályok

3.7.

A fe|ügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt (szükség esetén
elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket) válasá. A felügyeló bizottság határozatképes, ha a tagjainak
kétharmada, de legalább három tagje|en van; haározatátegyszerű szótöbbséggelhozza.

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljrá,mi, képviseletnek nincs helye. A felügyelő
bimttság tagját e minőségében a társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél
megielölésével - a felügyelő bizottság bármely tagia írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem
kézhezvételétöl sámított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügye|ő bizottság ülésének harminc
napon belüli idöpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga
jogosult az ülés összehivására.

A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapitja meg, amelyet a gazdasági társaság
legfőbb szerve hagy jóvá.

Ha a felügyelő bizottság tagjainak szítma az Alapító Okiratban meghatározott létsám alá csókken, vagy
nincs aki az ülését összehívja, a ársaság ügyvezetője a felüryelő bizottság rendeltetésszeni
működésének helyreáll ítasa érdekében köteles értesíteni az A\apítőt.

A felügyeló bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagiát megbízhatja, illetve az
ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagiai közirtt.

3.5.

3.6.

3.8.

3.9.

3.10. A felügyelöbimttsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasáásával
teljesítésével a társaságnak okozott krárokért a szerzódésszegéssel okozott
szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.

vagy
kárért

nem megfelelő
való felelősség

3.1l. A felügyelö bizottság ellenórzi a társaság működését és gazdálkodását. Ennek soriin a
felügyelőbizottság a társaság irataiba, sámviteli nyilvántartásaibq könyveibe betekinthet, a vezető
tisáségviselőktől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját,
pénnárát, értékpapír- és áruállomárryát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértóvel
megvizsgáltathatja.

3.12. A felügyelő bizottság köteles az ntézkedésre való jogosultságának megfelelően a legöbb szervet vagy
azügyvezstő szervet ájékonatr,l,i és annak összehívását kezdeményezri, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a szsrueznt működése során olyan jogszabálysértés vagy a szorvezat érdekeit egyébként sú|yosan
sértő esemény (mulaszrás) történt, amelynek megsziintetése vagy következnényeinek elhárítása, illetve
enyhítése az intézkedésrejogosult vezető szerv döntését teszi sziikségessé;
b) a vezntő tisáségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

Vác Város Önkormrá.rryzata alapító
képviseletében Matkovich llona Zsuzsanna polgármester

AzokiratotkészítettemésellenjegyzemVácoí,,2019. hó.........napjánaVác,Naszályút18.Il2.sámalatt Dr.NyitraiJudit
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3.13. A legfőbb bizottságot vagy az úgyintéző és képviseleti szervet a felügyelő bizottság indítványára -

annak megtételétól számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő

eredménytelen eltelte esetén a legfőbb szerv és az úgylr;ltéző és képviseleti szerv összehivására a
felügyelő bizottság is jogosult.

3.14. Ha az arrajogosu|t szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem

teszi meg, a felügyelö bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenórzést ellátó
szervet.

3.15. Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértóket kíván igénybe venni, a

felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét azúgyvezetés köteles te|jesíteni.

3.1ó. Az A|apító a besámolóról a felügyelóbizottság írásbelijelentésének birtokában dönthet.

A felügye|ó bizottság összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok

3.17. A felügyelő bizottság tagjainak tevékenységére, összeférhetetlenségére a ftk. 3:22 §, 3:26. §

rendelkezéseit megfelelöen alkalmazni kell.

3.18. Nem lehet a felüryelő bizottság elnöke vagy taga az a szsmély:.

a.) akivel szemben avez.ető tisztségviselökre vonatkozó kiáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a

hozzátartozoja a jogi személy vezető tisztségviselője,
b) aki a köáaszrrú sz,ervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére inínyu|ó
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem

rendelkezik.
c) aki a köáasznú szÉryezet cél szerinti juttatásábó| részesü| - kivéve a bárki által megkötés nélkiil
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjanak a tagsági jogviszony

alapján a létesítő okiratban fogla|taknak megfe|elöen nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
d) aki az a)-c) pontban meghatározott személyek közelihozzÁtartozója.

4. Könywizsgáló

Cégnév: PKI Könywizsgáló Iroda Korláto|t Felelősségű Társaság

Cégjegyzeks ám: l 3 -09 -07 O67 5

Székhely: 2120 Dunakeszi, Kosztolányi u. 6.

A könyvvizsgáIat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Dr. Baracz Gabriella

Kamarai nyilvántartási száma: 006 l45

Anyjaneve:I

Amegbizaás kezdő időpontja:20l8. június 1.

A megbizaás lejárta: 202l . május 3 l .

Vác Város Önkormrá,rryzata alapító
képviseletében Matkovich Ilona Zsuzsarrna polgármester

Azokiratotkészítettemése|lenjegyzemVácon,2019. hó.........napjánaVác,Naszáyút|8.1l2.sámalatt Dr.NyitrriJudit
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4.1. A könyvvizsgáló feladatköre

A könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezzn, és ennek alapján íiiggetlen
könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság besámolója megfelel-e a
jogszabályoknak és megbízÁató, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről,
működésének gazÁasági eredményeiről.
, a vez.ető tisáségviselőktől, a felügyelőbizottság tagjaitól és a társaság munkavállalóitól felvilágosíuíst

kérhet,

. megvizsgálja a társaság mérlegét és vagyonkimutaüísát és a vixgálat eredményét az alapitőval ismerteti

. bármikor megvizsgálhatja a társaság könyveit, iratait, pénnfuá1 értékpapír és aruállományát,

' a társaság üzleti jelentéseit - különösen a mérleget és a vagyonkimutatást - megvizsgálja abbó| a

szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmazrrak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályoknak, és ezt

aláírásával igazolja. E nélkíil ajelentésről érvényes haüírozatot hozni nem lehet,

. ha a könywizsgáló a ársaság vagyonának olyan váltoását észleli, amely veszélyeaeli a társasággal

szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülrnényt észlel, amely a yezető tisáségviselők vagy a

felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga uüín,

késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezrri az alapitó döntéshozatalához szükséges

intézkedések megtételét. Ha a kezdeményez.és nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt

körülményekról a jogi személy törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

. a társaság üzleti ügyeiről szprzptl értesüléseit üzleti titokként köteles megórizni,

A könywizsgálót a társaság legfőbb szervének a sámviteli beszímolót tárgyaló ülésére meg kell hívni. A
könywizsgáló az ülésen köteles résá venni.

A könyvvizsgáló összeférhetetlenségére a Ptk. 3:129 . § rendelkezeseit alkalmazni kell.

A könyvvizsgáló a könywizsgálóra vonatkozó jogszabőlyokban, illetve Ptk-ban meghatározott feletősségi
szabályok szerint felel.

Vác Város Önkormárryzata alapító
képviseletében Matkovich llona Zsuzsanna polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Vácon,2019
Judit üryvéd I(ASZ: 360ó6395, PMÜK
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Nem lehet könyvvizsgáló aza személy,
a.) akivel szemben a vezető tisáségviselókre vonatkoző kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a
hozútartozóla a jogi személy vezető tisaségviselője,
b) aki a köáaszrú sz,ervezettel e megbizatásán kívüIi más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyébjogviszonyban áll, hajogszabáIy másképp nem
rendelkezik,
c) aki a közhasanú szpívez,et cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehetó nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagiának a tagsági jogviszony
alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelóen nyújtott célszerinti juttatást -, illetve
d) aki az a)-c) pontban meg}taározotl személyek kőzplihozzÁtartozőja.

VIII. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSÁNAK SZABÁLYAI

A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osája fel, azt az Alapitó Okirat III. pon§ában
meghatározott köáaszrrú tevékenységére fordítja, illetve az a társaság vagyonát gyarapítja.

Az eredmény nem fordítható olyan tevékenység finanszíroására, amely a létesítő okiratban megjelölt célkitűzés
elérését csak közvetetten smlgálja, így sem a vállalkozási tevékenység bővítésére, sem a cél szerinti
tevékenységek keretén kívül eső pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatások teljesítésére.

pótbefizetés

A taggyűIés a vesáeségek fedezésére a tagok szítmára pótbefizetést írhat elő.

A pótbefizetés legmagasabb összege: l00.000.000.- Ft.

A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbetéteik arányában terheli.
A pótbefizetés legfeljebb üzleti évenként 2 alkalommal írható elő (pótbefizetés gyakorisága).

Ix. KÖZHASZNÚ SZERZÓDÉS

A űrsaság köáaszrrú nonprofit tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről az Ötv. 13. § (l)
bekezdése alapján a helyi önkormányzatrrak kell gondoskodni és amely feladatok aza|ábbi:

a) hulladékgazdálkodás

A tarsaság vállalkoási tevékenységet csak köáaszrú céljainak a megvalósítása érdekében, azokat nem

veszÉlyeztetve végez.

A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem azt aközhasmú tevékenység magasabb

színvonalon történő ellátására fordítja.

A társaság a köáasmú tevékenységének ellátása során köteles figyelembe venni az Alapítóval a köáaszrú
tevékenység folytatására kötött szerződésben foglaltakat.

Vác Város Önkormanyzata alapító
képviseletében Matkovich llona Zsuzsanna polgármester

AzokiratotkészltettemésellenjegyzemVácoq2019. hó.........napjánaVác,Naszályűl18.Il2.számalatt Dr.NyitraiJudit
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x. BESzÁMoLÁstszesÁLyoK,rözHlszNúsÁcIuellÉrlpr

A társaság köteles az éves beszímoló jóváhagyásával egyidejűleg köáaszrrúsági mellékletet
köáasznúsági melléklet elfogadása az Alapitő kiárólagos haáskörébe tartozik.

A köáasznúsági mellékletét a mindenkori jogszabályoknak megfelelően, jelenleg a civil
gazdálkodása, az adományryűjtés és a köáaszrúság egyes kérdéseiról szóló 350/20l l. (Xll.
rendelet l. sámú melléklete szerint ke|l elkészíteni.

készíteni. A

szervezetek

30.) Korm.

A besámoló elfogadásáLrrak módja az irásbeli,,a besámolót elfogadom" kijelentés. A besámoló elfogadásáLra

elegendő időt kell biztosítani, figyelemmel arra is, miszerint az ügyvezető által előterjesaefi tervezethez az
Alapító részletezést, kiegészítést, pontosítást is kérhet, melyek kifejezett célja a besámoló valósághűsége és

teljes körűség és a Civil tv.-nek való megfelelése.

A társaság köteles a 1óváhagyásra jogosult testiilet által elfogadott besámolóját, valaminl közhaszrúsági
mellékletét letétbe helyezrri és közzétenni.

A társaság éves besámolóját és annak köáasmúsági mellékletét a tárgyévet követő évben, legkésőbb május 3l.
napjáig a saját www.vacholding.hu honlapjánközzéteszi, abba bárkibetekinthet, illetőleg abbólsaját költségére
másolatot készíthet.

A köáasmúsági besámolót és mellékletét letétbe kel| helyemi.

XI. A MŰKÖDESSEL KAPCSOLATBAN KELETKEZETT IRATOKBA VALÓ BETEKINTÉS
RENDJE

A jelen Alapító Okiratbarr meg|elölt - a működéssel kapcsolatban keletkezetl - azon iratokat, melyek
nyilvánosak, az érintettek a társaság székhelyén tekinthetik meg. A társaság éves mértegét az érintettek a
cégbíróságon is megtekinthetik.

Az érintett kérésére a üírsaság üryvezetóje az iratot köteles megmutatni, abba betekintést engedni, valamint
aznkről a kérelmezö költségére másolatot készíteni.

XII. A TÁRSASÁG MEGSZŰrNESE

l. Jogutód nélküli megsz{inés

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság tagjai részére a tartoások kiegyenlítését követően csak
a megszűnéskori saját tóke összege adható ki, legfeljebb a tag vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig.

Vác Város Önkormrá.rryzata alapító
képviseletében Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester
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Az ezt meghaladó vagyont a Vác városában működő, a jelen társaságéval :vonos, vagy hasonló közhasznú
tevékenységet folytató Nonprofit Gazdasági Társaság (köáaszrrú társaság) részére kell fordítani.

2. Jogutódlással történő megsziinés

A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, kizárólag nonprofit
gazdasági társaságokkal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

XIl|. Az erységes szabályozÁsra vonatkozó rendelkezések

Az alapító kiemelt jelentóséget fulajdonít annak, hogy a tu|ajdonában álló valamennyi gazdasági társaság
működőképes, átlátható, egységes szabályrendszeren alapuljon és ezen egységes szabályrendszer alapján
működjön.
Ezen egységes szabályrendszBrhez igazodő működés biaosítja azt, hogy a társaságok egységes elvek mentén
kialakított rendszer alapján áttekinthető információval tudjanak szolgálni az aLapltő részére a működéséről, a
tarsaságok vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről azok alakulásáról és ennek alapján azalapitő megalapozott
döntést tudjon hozni a ársaságok alapvető üzleti kérdéseiben.

Ezpn cél megvalósulasa érdekében az alapító úgy rendelkezik, hogy a fulajdonában álló valamennyi gazÁasági
társaságnál egységes és összehangolt sámviteli-, pénzüryi-, kontrolling rendszer, közös beszerzési rendszer,
összehangolt informatikai rendszer kerüljön kialakítasra és működtetésre, egységes elvek mentén működő
összehangolt gazdasági, pénzügyi, műszaki, jogi és humán erőforrás menedzsment működjön és egységes legyen
a marketing és kommunikációs tevékenység is.

Ezért az alapitó úgy hatÁrolhogy az egységes szabályozási rendszer kialakítása a Váci Városfejlesaő Kft -
mint ügyvezető - feladata.
Az a|apitó - mint az egyszsmélyes társaság egyedüli tagsa- a Ptk. 3:l12.§ (2) bekezdése alapjan utasítja az
ügyvez€tót, hogy belső szabályzatait ehhez az egységes szabályrendszerhez igazitva alakítsa ki és a társaság
irányíüisáva| kapcsolatos feladatait a szabály zatok betaruásával végezze.

a) összehangolt sámvite|i rendszer:

Az igyvezntő a fentiekben rögzítettek figyelembe vételével jogosult meghaározrri a tá,rsaság sámviteli
rendszerét, szímviteli politikáját, az éves és egyéb beszímolók formáját, adattartalmát, a mindenkor hatályos
jogszabályok figye|embe vételével.

b) összehaneolt pénzügyi rendszer:

Az ügyvezető jogosult dönteni a ársaság pénzpiaci részvételéról . Az igyvezetö jogosult likviditási menedzselési
rendszer működtetésére és ennek keretében kölcsön felvételére a jogszabályok figyelembe vétele mellett.

c) összehangolt koníolling-rendszer működtetése:
Az ilgyvezntő jogosult a társaság tervezési rendszerének, teljesítrnény mérési eljárásának, besámo|tatási
rendszerének a meghatározÁsára, a menedzsment általános jelle gű vagy esetenként beszímoltatására.

d) közíis beszerzési rendszer:

Az tlgyvezetőjogosult a beszerzési rendszer me$tatirozÁsára.

Vác Város Önkormányzata alapító
képviseletében Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzern Vácon, 20l9. -
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e) összehango lt informatikai rendszer kialakítása:

Az úgyvezetó jogosult az irányitási rendszer kialakítására, múködtetése érdekében nélkülözhetetlen informatikai
rendszer kialakítására, ezen belül a táraság hardver rendszerének, informatikai humán eróforrásainak a
fej lesaésére, szoft ver rendszer használatára.

D inínyítás alá vont vag},ongazdálkodási. fejlesaési és beruháási döntések:

Azügyvezetőjogosult ún. stratégiai befektetői döntések előkészítésére, új vállalkoási lehetőségek felkutatására.

g) humán erőforrás menedzsment összehangolása:

Azijgyvezető jogosult társaság alkalmazottainak kiválasztására, meghatározza a társaság alkalmazotti felvételi
rendjét, a felvételi interjúkészítésének módszerét, tartalmát, a társaságn ál dolgoző alkalmazottak bérrendszerét,
béren kívüli juttatásrendszeré| egységes iraíninta rendszert alakít ki.

Az űgyvezető jogosult a társaság vezetőál|ású alkalmazottaival kötendő munkaszerződés megkötésére,
módos ításá,ra, fe lm ondására.

h) marketing tevékenysée összehaneolása:

Az tgyvezsíő rendelkezik az egységes arculat kialakításáról, fenntartásáról a üirsaság üzleti tervében
meghatiirozott marketingforrás felhaszrálásáról. Az úgyvezrtő jogosult az ún. szponzorációs döntéseket
meghom i. Az úg v ezríő jogosult komm un ikációs stratégiát meghatározl i .

XIV. VEGYESRENDELKEZESEK

A jelen üírsasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a ftk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Yác,2019.

Vác Város Önkormányzata
Alapító

Képviseletében elj áLr:

Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Vácon, 2019. ................ hó ......... napján a Vác, Nasály út l8. |D_ szÁm
alatt Dr. Nyitrai Judit ügyvéd KASZ: 36066395, PMÜK
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