
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

49/2018.(111.29.) számú 

határozata 

a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. és az Észak- Alföldi 

Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. egyesüléséhez szükséges 
végleges döntés meghozataláról 

A Közgyűlés 

az előterjesztést megtárgyalta, és 

1. egyetért a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. és az Észak-Alföldi 
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. egyesülésére vonatkozó végső döntés 
meghozatalával a határozat mellékletét képező Egyesülési tervben foglaltak szerint, 

2. egyetért azzal, hogy az átalakulás döntéshozók által meghatározott időpontja 2018. 
június 30. napja. 

3. felhatalmazza a Polgármestert, hogy TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit 
Kft. taggyűlésén - az egyesülésről szóló végleges döntés meghozatalánál - Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város Önkormányzata tagot képviselje, egyben teljes körűen 

felhatalmazza, hogy az egyesülés cégbírósági bejegyzése során szükséges döntéseket 
a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. taggyűlésén meghozza. 

Határidő: 2018. március 31. 

~~-}-
/ , 

Dr. Kovacs Ferenc 
polgármester 

Erről értesülnek: 
1./ Közgyűlés tagjai 

I 
I 

k.m.f. 

Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 

2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 

3./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 

4./ TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. 



Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 
TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. 

k ' J.O.f - f /2018 !. ·t. szam: ...... „.„. - . 

Tárgy: Egyesülési terv közlése 

TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. tagja 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzata 

Dr. Kovács Ferenc polgármester úr részére 

SZÉKHELYÉN 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Alulírottak, 

Éberhardt Gábor, mint a 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7. szám alatti székhelyü Észak-Alföldi 
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője, valamint Petró Árpád, mint a 4400 Nyíregyháza, Bokréta 
utca 22. szám alatti székhelyü TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. ügyvezetője - a 

Szabolcs-Sz.atmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodúsi Társulás Elnökének 2/2017. (XI. 16.) számú 
alapítói határozata valamint a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. taggyűlésének 5/2017. 
(XII.06.) számú határozatában foglaltak: alapján-, egymással együttműködve elkészítettük a két társaság 
egyesülésére vonatkozó végleges döntés meghozatalához szükséges dokumentumokat. 

Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 5. § (1) 

bekezdésében foglaltak szerint az átalakulási (egyesülési) tervet a tagokkal írásban közölni kell. 

Kérjük az általunk képviselt Társaságok alapítóját, tagjait, hogy a mellékelt egyesülési terv alapján az 
egyesülésröl szóló végleges döntést szíveskedjenek meghozni. 

Nyíregyháza, 2018. március 21. 

Tisztelettel: 
f:!'.Lllf1•..\ if<í!ÚÍ 

r..:nroyc.r.etg;rr.tl:'ilhmh'tsí \:m1~rnfü ~t. 
4-i0\1 t'l\'Írct:vh::z:t, lknc:wr t:.:r t. 

• -· rnH'JS67-'.!·l:'i 
. J. 

Éberhardt Gábor yvezetó 
Észak· Alföldi Környezetgazdálkodási 

Nonprofit Kft 

Mellékletek: Egyesülési terv és mellékletei 
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EGYESÜLÉSI TERV 

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.; 
cégjegyzékszám : 15-09-071361; adószám: 13919867-2-15, statiszt ika i számjel: 13919867-3811-572-15), (a 
továbbiakban : átvevő társaság vagy jogutód társaság vagy ÉAK) alapítója a 2017.11.16-án meghozott 
2/2017. (Xl.16.) számú alapító határozatával kinyilvánította, hogy egyetért az Észak-Alföldi 
Környezetgazdálkodás i Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság beolvadással történő egyesüléssel való 
átalakulási szándékával. A beolvadás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás hatékonyabb és 

gazdaságosabb ellátásának érdekében szükséges. 

Az egyesülés során az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és Nyíregyháza Megyei Jogú 

Város Önkormányzata tulajdonban lévő TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. az Észak
Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-be történő beolvadással egyesül. A beolvadó társaság: 

• TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Bokréta 
utca 22.; cégjegyzékszám: 15-09-071642; adószám: 13992013-2-15, statisztikai számjel: 
13992013-3811-572-15;), a továbbiakban: beolvadó társaság vagy THG. 

A beolvadó társaság beolvadással történő megszűnését követően, annak általános jogutódja az Észak
Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. lesz. 

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodás i Nonprofit Kft. alapítója az egyesülési dönt és meghozatalához 
szükséges áta lakulási vagyon-mérleg tervezetek fordulónapjaként 2017.12.31-ét jelölte meg. A közgyűlés 
a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek ellenőrzésére a PV Aud it Kft-t (4400 Nyíregyháza, Munkás u. 
53., cégjegyzékszáma: 15-09-064140, a Magyar Könyvvizsgá lói Kamara által 000721 sorszám alatt kiadott 
igazolással 000661 szám alatt nyilvántartásba véve) könyvvizsgáló szervezetet, és a részéről eljáró Piroska 
Sándorné (született : Budapest, 1947.02.03 ., an. : Horovitz Ilona, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által 
000127 sorszám alatti 002025 számú tagsági igazolvánnyal nyilvántartásba véve), 4400 Nyíregyháza, 
Munkás u. 53. szám alatti lakos független könyvvizsgálót bízta meg. 

A beolvadó társaság taggyűlése az 5/2017. (XII. 06.) számú taggyűlés i határozatával 

i./ a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás hat ékonyabb ellátásának érdekében elhatározta, hogy 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi - 99%-os - tulajdonában lévő TÉRSÉGI 
HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft . - a Ptk. 3:41 §-a, továbbá a 2013. évi CLXXVI. tv. 2. §"a alapján -
a beolvadás szabályai szerint egyesüljön a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási 
Társulás kizárólagos tulajdonában lévő Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-vel, azzal, hogy a 
beolvadással a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. , mint beolvadó gazdasági társaság 
jogutódlással megszűnik, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., mint jogutód társaság 
változatlan társasági formában működik tovább. A beolvadó társaság beolvadással történő megszűnését 
követően annak általános jogutódja az Észak-Alfö ldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. lesz; 

ii./ a beolvadást követően az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-ben, mint jogutód 
társaságban tagként kizárólag Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár
Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás vesz részt, akik egyaránt 50-50%-os mértékű, 

tagonként 1 350 OOO OOO Ft - 1 350 OOO OOO Ft névértékű üzletrésszel rendelkezzenek, és a jogutód 
társaságban az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodás i Nonprofit Kft. tagként nem vesz részt; 

iii./ az egyesülési döntés meghozatalához szükséges átalakulási vagyon-mérleg tervezet fordulónapjaként 
2017.12.31-ét határozta meg; 

iv./ a vagyonmérleg-tervezet és a vagyonleltár-tervezet 2013. évi CLXXVI. tv. 4. § (5) bekezdése szerinti 
ellenőrzésével a PV Audit Kft. (4400 Nyíregyháza, Munkás u. 53 ., cégjegyzékszáma: 15-09-064140, a 
Magyar Könyvvizsgálói Kamara által 000721 sorszám alatt kiadott igazolással 000661 szám alatt 
nyilvántartásba véve) könyvvizsgáló szervezetet, és a részérő l eljáró Piroska Sándorné (született: 
Budapest, 1947.02.03., an.: Horovitz Ilona, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által 000127 sorszám alatti 
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002025 számú tagsági igazolván nya l nyilvántartásba véve), 4400 Nyíregyháza, Munkás u. 53 . szá m alatt i 
lakos független könyvvizsgálót bízta meg; 

v./ megbízta az ügyvezetőt az átalakulási döntés meghozatalához szükséges egyéb - jogszabály által 
meghatározott - dokumentumok elkészítésével és a taggyű l és elé terjesztéséve l. 

Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesülé séről szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (a 
továbbiakban: Átv.) 2.§ (1) bekezdése alapján a beo lvadásról két alkalommal határoznak az érintett 
társaságok legfőbb szervei. 

JELEN DOKUMENTUM AZ ÉSZAK-ALFÖLDI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. ÉS A BEOLVADÓ 

TÁRSASÁG LEGFŐBB SZERVEI ÁLTAL ELHATÁROZOTI EGYESÜLÉS TERVÉT TARTALMAZZA, A 
KÖVETKEZŐK SZERINT: 

1. AZ EGYESÜLÉS MÓDJÁNAK MEGHATÁROZÁSA 

II. BEOLVADÓ TÁRSASÁG VAGYON-MÉRLEG TERVEZETE ÉS VAGYONLELTÁR TERVEZETE, AZ ÉSZAK
ALFÖLDI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. EGYESÜLÉS ELŐTTI ÉS EGYESÜLÉS UTÁNI 
VAGYONMÉRLEGTERVEZETE ÉS VAGYONLELTÁR-TERVEZETE 

Ill. AZ ÉSZAK-ALFÖLDI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. (JOGUTÓD TÁRSASÁG) LÉTESÍTŐ 
OKIRAT MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE 

IV. AZ ÉSZAK-ALFÖLDI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT-BEN (JOGUTÓD TÁRSASÁGBAN) 
TAGKÉNT RÉSZT VENNI NEM KÍVÁNÓ SZEMÉLYEKKEL VALÓ ELSZÁMOLÁS MÓDJÁRÓL SZÓLÓ TERVEZET 

V. A TŐKESZERKEZET ÁTRENDEZÉSÉNEK OKAI ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA 

VI. EGYÉB, EGYESÜLÉSSEL KAPCSOLATOS KÖRÜLMÉNYEK 

VII. AZ EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS TERVEZETE 

Az egyesülés során alkalmazandó fontosabb jogszabályok: 
- 2013. évi CLXXVI. törvény az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről szétválásáról (Átv.) 
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk. ) 
- 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról (Ctv.) 
- 2000. évi C. törvény a számvitelről (Sztv.) 
- 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 
-1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az oszt alékadóról (Tao tv.) 
- 2007. évi CXXVII. törvény az álta lános forgalm i adóról (Áfa tv.) 
- 1995. évi CXVII . törvény a személyi jövedelemadóról (Szja tv.) 
- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrő l (ltv.) 

1. AZ EGYESÜLÉS MÓDJÁNAK MEGHATÁROZÁSA 

Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyes jogi személyek 
átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény vonatkozó rendelkezései 
alapján egyesülnek. Az egyesülés módja : beolvadás. 

Az egyesülés során az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város Önkormányzata tulajdonában l évő TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. az Észak
Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-be történő beolvadással egyesül. 

A beolvadó társaság cégadatai : 

Cégneve: TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. 
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Cégjegyzékszáma: 15-09-071642 
Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Bokréta utca 22. 
Főtevékenysége: 3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 
Adószáma: 13992013-2-15 
Statisztikai számjele: 13992013-3811-572-15 
Közösségi adószáma: HU13992013 
A társaság tagjai: 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1., üzletrészének 
mértéke: 99 % 
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 4400 Nyíregyháza, 
Benczúr tér 7., üzletrészének mértéke: 1 % 

A jogutód társaság cégadatai: 

Cégneve: Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 
Cégjegyzékszáma: 15-09-071361 
Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7. 
Főtevékenysége: 3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 
Adószáma: 13919867-2-15 
Statisztikai számjele: 13919867-3811-572-15 
Közösségi adószáma: HU13919867 
A társaság tagja/alapítója: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás, 4400 Nyíregyháza, Hősök 
tere 5., üzletrészének mértéke: 100 % 

II. BEOLVADÓ TÁRSASÁG VAGYON-MÉRLEG TERVEZETE ÉS VAGYONLELTÁR TERVEZETE, AZ ÉSZAK

ALFÖLDI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. EGYESÜLÉS ELŐTTI ÉS EGYESÜLÉS UTÁNI 

VAGVONMÉRLEGTERVEZETE ÉS VAGYONLELTÁR-TERVEZETE 

Az egyesülésben résztvevő gazdasági társaságok elkészítették a 2000. évi C. számviteli törvény előírásai 
alapján 2017.12.31-i fordulónapra a társaságok vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár tervezetét. A 
társaságok az egyesülést könyv szerinti értéken hajtják végre. 

Az Átv. 4. § (5) bekezdése értelmében a független könyvvizsgáló és a felügyelő bizottságok által 
ellenőrzött vagyonmérleg-tervezeteket és vagyonleltár-tervezeteket az 1-7. sz. mellékletek tartalmazzák 
az alábbi bontásban (mely mellékletek az egyesülési szerződés 1-7. sz. mellékleteit is képezik). 

1. sz. melléklet TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. beolvadás előtti vagyonmérleg tervezet 

2. sz. melléklet TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. beolvadás előtti vagyonleltár tervezet 
(ezen belül 16-27. sz. melléklet) 

3. sz. melléklet Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. beolvadás előtti vagyonmérleg tervezet 

4. sz. melléklet Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. beolvadás előtti vagyonleltár tervezet 
(ezen belül 1-15. sz. melléklet) 

5. sz. melléklet Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. beolvadás utáni vagyonmérleg tervezet 

6. sz. melléklet Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. beolvadás utáni vagyonleltár tervezet 

7. sz. melléklet Független könyvvizsgálói jelentés az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és 
a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. átalakulási vagyonmérleg-tervezetekről és 
vagyonleltár-tervezetekrő l 
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Ill. AZ ÉSZAK-ALFÖLDI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. (JOGUTÓD TÁRSASÁG) LÉTESÍTŐ 
OKIRAT MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE 

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., mint jogutód társaság létesítő okirat módosítás 
tervezetét a 8. sz. melléklet tartalmazza (mely melléklet az egyesülési szerződés 8. sz. mellékletét is 
képezi) . 

IV. AZ ÉSZAK-ALFÖLDI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT-BEN (JOGUTÓD TÁRSASÁGBAN) 

TAGKÉNT RÉSZT VENNI NEM KÍVÁNÓ SZEMÉLYEKKEL VALÓ ELSZÁMOLÁS MÓDJÁRÓL SZÓLÓ TERVEZET 

1. Az Átv. 2. §-a alapján a társaságok előzetesen felmérték és előzetesen nyilatkoztatták a tagokat, hogy 
közülük ki nem kíván a jogutód jogi személy tagjává váln i. 

A TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. 2017.12.06-án megtartott taggyűlésén az abban 1 % 
mértékű üzletrésszel rendelkező Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft . akként nyilatkozott, 
hogy nem kíván a jogutód társaság tagjává válni, míg a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft
ben 99 % mértékű üzletrésszel rendelkező Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata úgy 
nyilatkozott, hogy a jogutód társaság tagja kíván lenn i. 

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. alapítója, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás a 2017.11.16-án meghozott, 2/2017. (Xl.16.) sz. alapítói határozata 
szerint a jogutód társaságban tag kíván lenni, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával együtt, 
50-50 % mértékű üzletrész megoszlás mellett. 

2. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. írásban is nyilatkozott arról, hogy nem kíván a 
jogutód társaság tagjává válni. 

Erre tekintettel az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-t megillető vagyonhányad a 
következők szerint kerül kiadásra : 

Az Átv. 6. § (3) bekezdése szerint az elszámolás során a megváló tag járandóságát a tagnak a jogelőd 
jogutód nélküli megszűnése esetén járó vagyon mértékében kell meghatározni. 

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-t, mint kilépő tagot megillető vagyonhányad : 

A jogutód jogi személyben részt venni nem kívánó tagot megillető vagyonhányadot az beolvadó társaság 
saját tőke/ jegyezett tőke arányában határoztuk meg, és készpénzben kívánjuk kifizetni. A vagyonhányad 
alábbiak szerint alakult: 

Megnevezés TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft . 
Jegyezett tőke (ezer Ft) 1350 OOO 
Saját tőke (ezer Ft) 1689184 
Saját tőke/ jegyezett tőke arány(%) 125,12469 
A 13.500.000,-Ft névértékű üzletrészre eső 16 891840 
vagyonhányad (Ft) 

A jogutód jogi személyben tagként részt venni nem kívánó személyt megillető vagyonhányadot a jogutód 
jogi személy nyilvántartásba vételét követő hatvan napon belül kell kiadni. 
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V. A TŐKESZERKEZET ÁTRENDEZÉSÉNEK OKAI ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA 

A 2000. évi C. számviteli törvény előírása alapján az átalakulással létrejövő gazdasági társaság 
vagyonmérleg-tervezetének saját tőke téte lében jegyzett tőke, tőketartalék, eredménytartalék illetve 
lekötött tartalék szerepelhet, és csak pozitív összegekkel. 

A tőkeszerkezet átrendezésére került sor. A beolvadó társaság adózott eredménye 319 957 e Ft 
átvezetésre került az eredménytartalékba. A beolvadással létrejövő társaság tőkeszerkezetének 

átalakítása keretében a lekötött tartalékon szereplő 559 481 e Ft és a 245 619 e Ft adózott eredmény 
átvezetésre került az eredménytartalékba. A beolvadással a jegyzett tőke összege összeadódott és a 
társaságok saját tőkéje figyelembevételéve l a beolvadó társaság saját tőkéjével korrigálásra kerül a 
jogutód társaság saját tőkéje. 

A beolvadást követően az átvevő társaság tulajdonosi struktúrája változik. A vagyonmérleg-tervezet adatai 
és a vezető tisztségviselők előterjesztése alapján a jogutód jogi személy tagjait a tervezett jegyzett tőkéből 
megillető hányad - figyelemmel arra, hogy a beolvadó társaság tagjai közül Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város Önkormányzata az átvevő társaság tagjává válik- a következő: 

A társaság tervezett jegyzett tőkéje a beolvadás után: 2.700.000.000,-Ft, azaz: kettőmilliárd-hétszázmillió 
forint, ebből az egyes tagok törzs betétei, és üzletrészei a következők: 

Az egyes tagok törzs betétje: 

Pénzbeli vagyoni hozzájárulás 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Szilárdhulladék-gazdálkodási 
Társulás 

Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 

Az egyes tagok üzletrészének mértéke: 

3.000.000,-Ft 

353.000.000,-Ft 

Apport 

1.347.000.000,-Ft 

997 .000.000,-Ft 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

VI. EGYÉB, EGYESÜLÉSSEL KAPCSOLATOS KÖRÜLMÉNYEK 

Összesen 

1.350.000.000,-Ft 

1.350.000.000,-Ft 

50% 
50% 

1. Az egyesülésben részt vevő társaságok vagyonmérleg-tervezeteként a Számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény szerinti beszámoló mérlegét használják fel, tekintettel arra, hogy annak fordulónapja 
(2017.12.31.) és az átalakulásról való véglegesen döntés időpontja között hat hónapot meg nem haladó 
időszak van, és az egyesülésben részt vevő társaságok az átértékelés lehetőségével nem élnek. (Átv. 4. § 
(3) bek.) 

2. Az egyesülésben résztvevő TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft-nél felügyelő bizottság 
működik, amely az egyesülést támogatta . 

Az egyesülésben résztvevő Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-nél felügyelő bizottság 
működik, amely az egyesülést támogatta . 

3. Az egyesüléssel egyidejűleg a jogelőd beolvadó társaság tagján (Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzata) kívüli harmadik új tagok nem lépnek be a jogutód Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási 
Nonprofit Kft-be. 
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4. Az egyesülés kapcsán a jogutód Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. tagjai közül 
pótlólagosan teljesítendő vagyoni hozzájárulás Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatát terheli, 
figyelemmel arra, hogy az átvevő Uogutód) Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-nek a 
beolvadó TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft-ben fennálló 13.500.000,-Ft összegű vagyoni 
részesedésének értékét a jogutód társaság jegyzett tőkéjének meghatározása során nem lehet figyelembe 
venni az Átv. 15. § (1) bekezdés e) pontja alapján. Az előbbiekre tekintettel Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város Önkormányzata az egyesülésről véglegesen döntő taggyűlési határozat meghozatalát követő 
legkésőbb 8 napon belül 13.500.000,-Ft összegű pótlólagos pénzbeli vagyoni hozzájárulás megfizetésére 
köteles a jogutód társaság pénzforgalmi számlájára történő átutalás útján. 

S. Az egyesülési terv és mellékletei elfogadásáról a döntéshozó szerv (alapítói határozattal, továbbá 
taggyűlési határozattal) a jogi személy egyesüléséről véglegesen döntő ülésén határoz. A döntéshozó 
szerv a jogi személy egyesüléséről véglegesen döntő ülésén a Ctv. 57. § (2) bekezdése alapján 
meghatározhatja azt az időpontot, amikor az beolvadáshoz fűződő joghatások beállnak, amely azonban 
nem lehet korábbi, mint a jogutód nyilvántartásba vételének napja. 

A beolvadás tervezett időpontja: 2018.06.30. napja 

VII. AZ EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS TERVEZETE 

Az egyesülési szerződés tervezete a jelen egyesülési terv 9. sz. mellékletét képezi. 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. beolvadás előtti vagyonmérleg tervezet 
2. sz. melléklet TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. beolvadás előtti vagyonleltár tervezet 
(ezen belül 16-27. sz. melléklet) 
3. sz. melléklet Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. beolvadás előtti vagyonmérleg tervezet 
4. sz. melléklet Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. beolvadás előtti vagyonleltár tervezet 
(ezen belül 1-15. sz. melléklet) 
5. sz. melléklet Éswk-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. beolvadás utáni vagyonmérleg tervezet 
6. sz. melléklet Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. beolvadás utáni vagyonleltár tervezet 
7. sz. melléklet Független könyvvizsgálói jelentés az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és 
a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. átalakulási vagyonmérleg-tervezetekről és 
vagyonleltár-tervezetekről 

8. sz. melléklet Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., mint jogutód társaság létesítő okirat 
módosítás tervezete 
9. sz. melléklet Egyesülési szerződés tervezete 

Nyíregyháza, 2018. 03 . 21. 

Éberhardt Gábor 
ügyvezető 

Átvevő társaság részéről 

Petró Árpád 
ügyvezető 

Beolvadó társaság részéről 
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EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS 

Amely létrejött egyrészről a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. (székhely: 
4400 Nyíregyháza, Bokréta utca 22.; cégjegyzékszám: 15-09-071642; adószám: 13992013-2-
15, statisztikai számjel: 13992013-3811-572-15, képviseli: Petró Árpád ügyvezető}, a 
továbbiakban: Beolvadó társaság vagy THG, 

másrészről az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 4400 
Nyíregyháza, Benczúr tér 7.; cégjegyzékszám: 15-09-071361; adószám: 13919867-2-15, 
statisztikai számjel: 13919867-3811-572-15, képviseli: Éberhardt Gábor ügyvezető), a 

továbbiakban : Átvevő társaság vagy jogutód társaság vagy ÉAK, a beolvadó társaság és az 
átvevő társaság a továbbiakban együttesen: felek vagy szerződő felek között a mai napon és 
helyen az alábbi feltételek szerint: 

1. Az egyesülés módja 

Az egyesülés beolvadással megy végbe. A Beolvadó társaság megszűnésével annak vagyona, 
mint egész száll át az Átvevő társaságra, mint általános jogutódra. A szerződő felek kijelentik, 
hogy az 1996. évi LVII. törvényben foglalt feltételek hiánya miatt jelen egyesüléshez nem 
szükséges a Gazdasági Versenyhivatal engedélye. 

2.. A beolvadó és az egyesüléssel létrejövő jogutód társaság 

Beolvadó társaság: 
formája: nonprofit korlátolt felelősségű társaság 
cégneve: TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
rövidített cégneve TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. 
székhelye: 4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22. 
cégjegyzékszám: 15-09-071642 

Jogutód társaság: 
formája : nonprofit korlátolt felelősségű társaság 
cégneve: Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
rövidített cégneve: Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 
székhelye: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7. 
cégjegyzékszám: 15-09-071361 

3. A jogutód társaság létesítő okirata elfogadásának napja: ~fili!'(~ 

4. A vagyonmérleg-tervezetek szerint az egyesülő társaságok vagyona társaságonként a 
következő: 

4.1. A TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft-é 2.124.945.164,-Ft, azaz 
kettőmilliárd-egyszázhuszonégymillió-kilencszáznegyvenötezer-egyszázhatvannégy forint, 
ebből a jegyzett tőke (törzstőke) értéke: 1.350.000.000,-Ft, azaz egymilliárd
háromszázötvenmillió forint, a jegyzett tőkén felüli vagyona 339.184.053,-Ft, azaz 
háromszázharminckilencmillió-egyszáznyolcvannégyezer-ötvenhárom forint. A jegyzett tőke 
26,15 %-ában pénzbeli hozzájárulásból, 73,85 %-ban nem pénzbeli hozzájárulásból 
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(apportból) áll. A Társaság saját tőkéje 1.689.184.053,-Ft, azaz egymilliárd
hatszáznyolcvankilencmillió-egyszáznyolcvannégyezer-ötvenhárorn forint. 

Felek az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről szétválásáról szóló 2013. évi 
CLXXVI. törvény (a továbbiakban: Átv.) 6. § (6) bekezdése, valamint a cégnyilvánosságról, a 
bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 
57. § (2) bekezdése alapján a beolvadás időpontját meghatározzák. 

A beolvadás időpontja: 2018.06.30. 

A Beolvadó társaság vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezete, és az arról készült 

könyvvizsgálói jelentés az egyesülési terv, és ezen szerződés mellékletét képezi. 

4.2. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-é 6.671.374.107,-Ft, azaz 
hatmilliárd-hatszázhetvenegymillió-háromszázhetvennégyezer-egyszázhét forint, ebből a 
jegyzett tőke (törzstőke) értéke: 1.350.000.000,-Ft, azaz egymilliárd-háromszázötvenmillió 
forint, a jegyzett tőkén felüli vagyona 245.618.990,-Ft, azaz kettőszáznegyvenötmillió

hatszáztizennyolcezer-kilencszázkilencven forint. A jegyzett tőke 0,2222 %-ában pénzbeli 
hozzájárulásból, 99,7778 %-ban nem pénzbeli hozzájárulásból (apportból) áll. A Társaság 
saját tőkéje 1.595.618.990,-Ft, azaz egymilliárd-ötszázkilencvenötmillió
hatszáztizennyolcezer-kilencszázkilencven forint. 

S. Az Átvevő társaság (Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.) egyesülés utáni 
vagyona : 8.383.153.341,-Ft, azaz nyolcmilliárd-háromszáznyolcvanhárommillió
egyszázötvenháromezer-háromszáznegyvenegy forint, amelyből 2.700.000.000,-Ft, azaz 
kettőmilliárd-hétszázmillió forint a jegyzett tőke (törzstőke), a jegyzett tőkén felüli vagyona 
581.411.203,-Ft, azaz ötszáznyolcvanegymillió-négyszáztizenegyezer-kettőszázhárom forint. 
A jegyzett tőkéből 356.000.000,-Ft, azaz háromszázötvenhatmillió forint a pénzbeli 
hozzájárulás (mely a törzstőke 13,185185 %-a), és 2.344.000.000,-Ft, azaz kettőmilliárd

háromszáznegyvennégymillió forint a nem pénzbeli hozzájárulás (mely a törzstőke 

86,814815 %-a). A Társaság saját tőkéje 3.281.411.203,-Ft, azaz hárommilliárd
kettőszáz nyolcvan egym i Ili ó-n égyszázti zen egyezer-kettőszáz három fari nt. 

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. egyesülés előtti és egyesülés utáni 
vagyonmérleg-tervezete i és vagyonleltár-tervezetei és az arról készült könyvvizsgálói 
jelentések az egyesülési terv és ezen szerződés mellékletét képezik. 

Az Átvevő társaság tagjait a jegyzett tőkéből megillető vagyoni hányad a beolvadást 
megelőző állapothoz képest megváltozik, 50-50 %-as arányra módosul. A beolvadás 
vonatkozásában a jogutód Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. tagjai közül 
pótlólagosan teljesítendő vagyoni hozzájárulás Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzatát terheli, figyelemmel arra, hogy az átvevő (jogutód) Észak-Alföldi 
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-nek a beolvadó TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI 
Nonprofit Kft-ben fennálló 13.500.000,-Ft összegű vagyoni részesedésének értékét a jogutód 
társaság jegyzett tőkéjének meghatározása során nem lehet figyelembe venni az Átv. 15. § 
(1) bekezdés c) pontja alapján. Az előbbiekre tekintettel Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzata az egyesülésről véglegesen döntő taggyűlési határozat meghozatalát követő 
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legkésőbb 8 napon belül 13.500.000,-Ft összegű pótlólagos pénzbeli vagyoni hozzájárulás 
megfizetésére köteles a jogutód társaság pénzforgalmi számlájára történő átutalása útján. 

6. A jogutód (Átvevő) társaságban részt nem venni kívánó taggal történő elszámolás 
módja: 

A beolvadó TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft . 2017.12.06-án megtartott 
taggyűlésén az abban 1 % mértékű üzletrésszel rendelkező Észak-Alföldi 
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft . akként nyilatkozott, hogy nem kíván a jogutód társaság 
tagjává válni, ezen tényt 2018. március 19. napján megtett írásbeli nyilatkozatával 

megerősítette. 

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-ben tagként részt venni nem kívánó 
tagot megillető vagyonhányad a következők szerint kerül kifizetésre: 

Az Átv. 6. § (5) bekezdése szerint a jogutód jogi személyben tagként részt venni nem kívánó 
személyt megillető vagyonh~nyadot a jogutód jogi személy nyilvántartásba vételét követő 
hatvan napon belül kell kiadni. Az Átv. 6. § (3) bekezdése szerint az elszámolás során a 
megváló tag járandóságát a tagnak a jogelőd jogutód nélküli megszűnése esetén járó vagyon 
mértékében kell meghatározni. Ennek megfelelően a jogutód társaságban tagként részt 
venn i nem kívánó Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft . részére 16.891.840,-Ft 
járandóság kerül kiadásra a jogutód jogi személy nyilvántartásba vételét követő hatvan 
napon belül. 

7. Az Átvevő társaság létesítő okirat módosítási tervezete - illetőleg az egységes 
szerkezetbe foglalt Társasági szerződés - a jelen egyesülési szerződés elválaszthatatlan 
mellékletét képezi, azt a szerződő felek az egyesülésük elfogadását követően kötelező 

erejűnek ismerik el. 

8. Az egyesülés útján átalakult jogutód gazdasági társaság (Észak-Alföldi 
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.) tisztségviselőinek neve és megbízatásának 
időtartama az egyesülést követően változatlan marad, illetve egy további ügyvezetővel 
bővül, ekként: 

A társaság ügyvezetői: 

Éberhardt Gábor (lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 7 /B. 11/9.; anyja születési 
neve: Solymosi Piroska, született: Éberhardt Gábor, Miskolc, 1973.11.10.); 
Megbízatása időtartama: 2017.05.22. napjától 2020.03.08. napjáig terjedő határozott 
időtartam . 

Petró Árpád (lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Ibolya utca 23.; anyja születési neve: Tóth 
Franciska, született: Petró Árpád, Temerin, 1963.04.15.); Megbízatása időtartama: 
2018.07.01. napjától kezdődő határozatlan időtartam. 

A társaság felügyelő bizottságának tagjai: 
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Végh Endre (lakcíme: 4966 Vámosoroszi, Petőfi u. 13.; anyja születési neve: Kiss 
Matild); Megbízatása időtartama: 2014.05.28. napjától 2019.05.27. napjáig terjedő 
határozott időtartam. 

Mártha Mihály Tibor (lakcíme: 4621 Fényeslitke, Kossuth u. 179.; anyja születési 
neve: Márta Jolán); Megbízatása időtartama : 2014.05.28. napjától 2019.05.27. 

napjáig terjedő határozott időtartam. 

Tormássi Géza László (lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Csalló köz 10.; anyja születési neve: 
Weiszenburger Teréz); Megbízatása időtartama: 2014.05.28. napjától 2019.05.27. 

napjáig terjedő határozott időtartam . 

A társaság állandó könyvvizsgálója: 

Név: VERSATILE AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Munkás u. 53. szám 
Cégjegyzékszám: 15-09-071194 
Kamarai engedély száma: 002430 
Felelős könyvvizsgáló: 
Név: Varga János 
Anyja születési neve: Képes Erzsébet 
Lakcím: 4400 Nyíregyháza, Kandó K. u. 12. szám 
Kamarai nyilvántartási sorszáma: 000168 
Könyvvizsgálói Kamara tagsági igazolvány száma: 002059 

Megbízatása időtartama: 2018.03.21. napjától 2023.03.19. napjáig terjedő határozott 
időtartam . 

9. Ingatlanok tulajdonjogával és az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos rendelkezések: 

Figyelemmel arra, hogy a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft . vagyona, mint 
egész száll át az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-re, mint általános 
jogutódra így a változások ingatlan-nyilvántartási átvezetése érdekében a TÉRSÉGI 
HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. a jelen okirat aláírásával feltétlen és 
visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 1/1 arányú tulajdonában álló, és a jelen 
pontban az alábbiakban meghivatkozott ingatlanok 1/1 arányú, kizárólagos tulajdonjoga - az 
ingatlanokat esetlegesen terhelő, az ingatlan-nyilvántartásban esetlegesen bejegyzett, vagy 
azon kívüli terhekkel, tényekkel együtt - az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit 
Kft. javára 1/1-ed tulajdoni arányban átalakulás (beolvadás) jogcímen az ingatlan
nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. 

Ingatlan helyrajzi száma Ingatlan- Térmértéke Címe Ingatlanban 
nyilvántartási fennálló 
megnevezése tulajdoni 

hányad 
Nyíregyháza Kivett ipartelep 515 m2 4400 nyíregyháza, 1/1 
Belterület Bokréta utca 22. 
28501/28 

Nyíregyháza Kivett telephely 1 ha 7011 4400 nyíregyháza, 1/1 
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Belterület 28501/29 m2 Bokréta utca 22. 
Nyíregyháza Kivett beépített 6243 m2 1/1 

Belterület 28501/30 terület 
Nyíregyháza Kivett magánút 1.0902 ha 1/1 

Külterület 02350/4 
Nyíregyháza Kivett szemétlerakó 6262 m2 1/1 
Külterület telep 
02350/5 

Nyíregyháza Kivett telephely 3 1 ha 2183 4551 Nyíregyháza, 1/1 
Külterület épület m2 Szállási utca 114. 
02350/8 

Nyíregyháza Kivett szemétlerakó 4 ha 5218 4551 Nyíregyháza, 1/1 
Külterület 02350/10 telep m2 Szállási utca 72. 

„felülvizsgálat alatt" 

Nyíregyháza Kivett magánút 4527 m2 1/1 
Külterület 02350/11 

Nyíregyháza Kivett szemétlerakó 4 ha 7270 4551 Nyíregyháza, 1/1 
Külterület 02350/13 telep m2 Szállási utca 110. 

Nyíregyháza Kivett szemétlerakó 1 ha 2489 1/1 
Külterület 02358/9 telep m2 

Nyíregyháza Kivett magánút 534m2 1/1 
Külterület 02358/11 

Nyíregyháza Kivett szemétlerakó 1 ha 3871 4551 Nyíregyháza, 1/1 
Külterület 02358/15 telep m2 Szállási utca 126. 

Nagyhalász külterület Kivett szemétlerakó 3 ha 1403 1/1 
0346/1 telep m2 

Háromhuta külterület Kivett hétvégi ház, 1057 m2 1/1 
0251/22 udvar 

Felek rögzítik, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok és nyilatkozattétel i 
jogosultságukban korlátozva nincsenek, továbbá az Átvevő társaság tulajdonszerzési 
képessége korlátozva vagy kizárva nincs. 

Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen egyesülési szerződés alá írásáig még teljesedésbe nem 
ment ingatlan adásvételi szerződés nem született. 

Az egyesülő társaságok megállapítják, hogy az átalakulás megfelel a társasági adóról és az 
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23/a pont a.) alpontjában meghatározott 
feltételnek, mivel a jogügylet révén a jogelőd tagja (Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzata} az átalakulás, egyesülés keretében a jogutódban részesedést és legfeljebb a 
megszerzett részesedés együttes névértéke {névérték hiányában a jegyzett tőke arányában 
meghatározott értéke} 10 százalékának megfelelő pénzeszközt szerez, ekként az átalakulás 
során a beolvadó társaság tulajdonát képező ingatlanok tekintetében történő 

tulajdonosváltozás az ltv 26. § (1) g.) pontja alapján mentes a visszterhes vagyonátruházási 
illeték alól. 

10. Egyéb rendelkezések: 

A jelen egyesülési szerződés érvényességéhez és hatályosságához a szerződő felek, mint az 
egyesüléssel érintett társaságok legfőbb szervének hozzájárulása, elfogadása szükséges. A 
Beolvadó társaság és az Átvevő társaság legfőbb szervei - az irányadó jogszabályok által 
előírt szavazati aránnyal - a hozzájáru lást a jelen szerződés aláírását megelőzően megadták. 
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A szerződő felek a jelen szerződés ellenjegyzésével, és az azzal kapcsolatos teljeskörű 
cégbírósági és ingatlan-nyilvántartási eljárással Dr. Kardos Norbert egyéni ügyvédet (4400 
Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 10. fsz./l., Lajstromszám: 852, Kamarai azonosító szám - KASZ - : 
Nyíregyházi Ügyvédi Kamara 36062639} bízzák meg, illetve hatalmazzák meg, aki a 
megbízást, illetve meghatalmazást a jelen szerződés ellenjegyzésével elfogadja . 

Az jelen egyesülési szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (2013. évi V. törvény) 
és az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. 

törvény rendelkezései az irányadók. 

A jelen egyesülési szerződést szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 

TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. 

Beolvadó társaság 

képv.: Petró Árpád ügyvezető 

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 

Átvevő társaság 

képv.: Éberhardt Gábor ügyvezető 

Mellékletek: 
1. sz. melléklet TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. 
vagyonmérleg tervezet 
2. sz. melléklet TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. 
vagyonleltár tervezet (ezen belül 16-27. sz. melléklet) 
3. sz. melléklet Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 
vagyonmérleg tervezet 
4. sz. melléklet Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 
vagyonleltár tervezet (ezen belül 1-15. sz. melléklet) 
5. sz. melléklet Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 
vagyonmérleg tervezet 
6. sz. melléklet Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 
vagyonleltár tervezet 

beolvadás előtti 

beolvadás előtti 

beolvadás előtti 

beolvadás előtti 

beolvadás utáni 

beolvadás utáni 

7. sz. melléklet Független könyvvizsgálói jelentés az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási 
Nonprofit Kft. és a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. átalakulási 
vagyonmérleg-tervezetekről és vagyonleltár-tervezetekről 
8. sz. melléklet Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., mint jogutód társaság 
létesítő okirat módosítás tervezete 
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ALAPÍTÓ OKIRATOT 
társasági szerződésre módosító okirat 

A Nyíregyházi Törvényszék Cégbíróságnál Cg. 15-09-071361. szám alatt bejegyzett 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7. szám 
alatti székhelyű Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a TÉRSÉGI HULLADÉK
GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft-vel történt egyesülésre figyelemmel többszemélyes társasággá vált, így a tagok kijelentik, 
hogy a társaság 2007.03.02. napján kelt. 2007.07. 10., 2007.12.12„ 2008.07.25„ 2010.04.29„ 2011.05 .19., 2012.03 .21„ 
2013.09.26., 2014.05.28., 2017.05.22. és 2017.11.16. napján módosított alapító okiratát az alábbiak szerint társasági 
szerződésre módosítják: 

1. 

A létesítő okirat preambulumának rendelkezései az alábbi rendelkezésekre módosulnak: 

„A 2007.03.02. napján kelt létesítő okirattal megalakult az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság, amely Cg. 15-09-071361. cégjegyzékszám alatt van a cégjegyzékben nyilvántartva. 

A társaság létesítő okirata 2007.07.10., 2007.12.12., 2008.07.25., 2010.04.29., 2011.05.19., 2012.03.21., 2013.09.26., 

2014.05.28., 2017.05.22. és 2017.11.16. napján került módosításra. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 2/2017. (Xl.16.) számú, illetve 

.... •. . „ ... . • ..•••• •• • számú (2. döntés) alapítói határozataiban, továbbá a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI 

Nonprofit Kft. 5/2017. (XII. 06.) számú, illetve .... ......... „ ........ számú (2. döntés) taggyűlési határozataiban 

foglaltak szerint határozott a két társaság egyesüléséről, melynek alapján a TÉRSÉGI HULLADÉK

GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaságba beolvad. A beolvadásra tekintettel az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság kétszemélyes gazdasági társasággá vált, mely tényre, valamint a Ptk. 3:209.§ (3) bekezdése 

alapján a társaság tagjai a fent megjelölt alapító okiratot ...•........... „ napján (a 2. döntés meghozatala} társasági 

szerződésre módosították a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően. 

A társaság célja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén kialakításra kerülő regionális integrált 

hulladékgazdálkodási rendszer kialakításának elősegítése, működtetése, és az ehhez szükséges gazdasági, 

pénzügyi és jogi előfeltételek megteremtésének elősegítése. A társaság célja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 

települések települési hulladék kezelésének az üzemeltetése magas műszaki-, technikai színvonalon, az Európai 

Uniós előírásokra figyelemmel, a mindenkor hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően, a környezetet 

védő rendszerben." 

2. 

A létesítő okirat II. pontjának rendelkezései az alábbi rendelkezésekre módosulnak: 

„II. A társaság székhelye, telephelye, fióktelepei 

székhely: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7. 

telephelyek: Nyíregyháza külterület 02354/5. hrsz., 4400 Nyíregyháza, Bokréta utca 22., 4551 Nyíregyháza. Szállási 
u. 72., 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 3., 4400 Nyíregyháza, Kerék utca 1. 

fióktelepek: Kisvárda külterület 068/17. hrsz, Nagyecsed külterület 0188/19. hrsz, 4800 Vásárosnamény, Damjanich 
u. 10., 4485 Nagyhalász, 0346/1. hrsz'' 
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3. 

A létesítő okirat III . pontjának rendelkezései az alábbi rendelkezésekre módosulnak: 

„III. A társaság tagjai 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 
székhelye: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. 
Nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 445847000 
képviseli: Seszták Oszkár elnök 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 
Nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 731762 
képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgármester" 

4. 

A létesítő okirat IV. pontjának rendelkezései az alábbi rendelkezésekre módosulnak: 

,,IV. A társaság tevékenységi körei a TEÁOR 2008. évi rendszere alapján 

Főtevékenység: 

3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 

Egyéb tevékenységi körök 
3700'08 
3832'08 
4110 '08 
4677'08 
5814'08 
5920'08 
6209'08 
6820'08 
7010'08 
7120'08 
7220'08 
7320'08 
9499'08 
3812'08 
3821 '08 
3822'08 
3831 '08 
3900 '08 
5811 '08 
5812'08 
5829'08 
6202'08 
6203 '08 
6311 '08 
6399 '08 

Szennyvíz gyűjtése, kezelése 
Hulladék újrahasznosítása 
Épületépítési projekt szervezése 
Hulladék-nagykereskedelem 
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
Hangfelvétel készítése, kiadása 
Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Üzletvezetés 
Műszaki vizsgálat, elemzés 
Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
Piac-, közvélemény-kutatás 
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
Veszélyes hulladék gyűjtése 
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
Használt eszköz bontása 
Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 
Könyvkiadás 
Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása 
Egyéb szoftverkiadás 
Információ-technológiai szaktanácsadás 
Számítógép-üzemeltetés 
Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 
M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 
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6420 '08 
6832 '08 
7021 '08 
7022 '08 
7111 '08 
7112 '08 
7219 '08 
7312 '08 
7430'08 
7490'08 
7740'08 
7820 '08 
7830'08 
8110 '08 

8211 '08 
8219 '08 
8230'08 
8299'08 
8559'08 
3311 '08 
4690'08 
7712 '08 
7739'08 

Vagyonkezelés (holding) 
Ingatlankezelés 
PR, kommunikáció 
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
Építészmérnöki tevékenység 
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 
Médiareklám 
Fordítás, tolmácsolás 
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
Immateriális javak kölcsönzése 
Munkaerőkölcsönzés 

Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás 
Építményüzemeltetés 
Összetett adminisztratív szolgáltatás 
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
M.n.s. egyéb oktatás 
Fémfeldolgozási termék javítása 
Vegyestermékkörű nagykereskedelem 
Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) 
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 

Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet -
hatósági engedélyhez (a tevékenységi kör gyakorlásához szükséges engedélyhez) köti, a gazdasági társaság e 
tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti. 

Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály- ide nem értve az önkormányzati rendeletet - kivételt nem tesz, 
gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, 
illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább 
egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek igazolt módon megfelel. 

A társaság nonprofit gazdasági társaság, a Ctv. 9/F. §-ában foglaltak alapján azt a tagok nem jövedelemszerzésre 
irányuló (közös) gazdasági tevékenység folytatására hozzák létre, a társaság tevékenységéből származó nyereség a 
tagok között nem osztható fel, hanem az a társaság vagyonát gyarapítja." 

5. 

A létesítő okirat V. pontjának rendelkezései az alábbi rendelkezésekre módosulnak: 

„V. A társaság törzstőkéje 

1. Az alapító Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás pénzbeli vagyoni 
hozzájárulásának 100 %-át az alapításkor a cégbejegyzésig a társaság pénzforgalmi számlájára megfizette. Az 
alapító Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 2017.11.16. napján a társaság 
törzstőkéjét 1.347.000.000,-Ft-al, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával megemelte. Az Szabolcs
Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás alapító az előbbiek szerinti nem pénzbeli vagyoni 
hozzájárulást a törzstőke emelésre vonatkozó változás bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig teljes 
egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta. 
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A társaság törzstőkéje az előbbiek szerinti törzstőke emelést követően 1.350.000.000,-Ft, azaz egymilliárd
háromszázötvenmillió forint lett, amely 3.000.000,-Ft, azaz hárommillió forint pénzbeli vagyoni hozzájárulásból 
(készpénzből) állt, mely a törzstőke 0,2222 %-a, valamint 1.347.000.000,-Ft, azaz egymilliárd
háromszáznegyvenhétmillió forint nem pénzbeli - apportlista szerinti - vagyoni hozzájárulásból állt, amely a 
törzstőke 99,7778 %-a volt. 

2. A beolvadás időpontjában a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. törzstőkéje 1.350.000.000, 
Ft, azaz egymilliárd-háromszázötvenmillió forint, amely 353.000.000,-Ft, azaz háromszázötvenhárommillió forint 
pénzbeli hozzájárulásból állt, mely a törzstőkéje 26,15 %-a, valamint 997.000.000,-Ft, azaz 

kilencszázkilencvenhétmillió forint nem pénzbeli - az apportlista szerinti- hozzájárulásból állt, amely a törzstőkéje 
73,85 %-a. 

3. A jelen társasági szerződés preambulumában hivatkozott beolvadást követően az Észak-Alföldi 
Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéje 2.700.000.000,-Ft, azaz kettőmilliárd
hétszázmillió forint lett, amely 356.000.000,-Ft, azaz háromszázötvenhatmillió forint pénzbeli vagyoni 
hozzájárulásból (készpénzből) áll, mely a törzstőke 13,185185 %-a, valamint 2.344.000.000,-Ft, azaz kettőmilliárd
háromszáznegyvennégymillió forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból állt, amely a törzstőke 86,814815 %-a, 
azzal, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tag az egyesülésről véglegesen döntő taggyűlési 
határozat meghozatalát követő legkésőbb 8 napon belül 13.500.000,-Ft összegű pótlólagos pénzbeli vagyoni 
hozzájárulás megfizetésére köteles a jogutód társaság pénzforgalmi számlájára történő átutalása útján, figyelemmel 
arra, hogy az átvevő (jogutód) Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak 
a beolvadó TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft-ben fennálló 13.500.000,-Ft összegű vagyoni 
részesedésének értékét a jogutód társaság jegyzett tőkéjének meghatározása során nem lehet figyelembe venni az 
egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. tv. 15. § (1) bekezdés e) 
pontja alapján. 

4. Az egyes tagok törzsbetétje: 

Pénzbeli vagyoni hozzájárulás 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Szilárdhulladék-gazdálkodási 
Társulás 

Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 

3.000.000,-Ft 

353.000.000,-Ft 

Apport 

1.347.000.000,-Ft 

997.000.000,-Ft 

6. 

A létesítő okirat VII. pontjának rendelkezései az alábbi rendelkezésekre módosulnak: 

„VII. Üzletrész 

Összesen 

1.350.000.000,-Ft 

1.350.000.000,-Ft" 

1. 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. 

2. Az üzletrész a tagok törzsbetétjéhez igazodik. Ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása: 
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

7. 

A létesítő okirat VIII. pontjának rendelkezései az alábbi rendelkezésekre módosulnak: 

.,VIII. Az üzletrészek átruházása, felosztása 

50% 
50%" 

1. A társaság bejegyzését követően a tag jogait és kötelezettségeit az üzletrész testesíti meg. Az üzletrész méitéke a 

tag törzsbetétjéhez igazodik. A tagnak csak egy üzletrésze lehet. 

2. Az üzletrész a társaság tagjai között szabadon átruházható. Az üzletrészt kívülálló személyre akkor lehet 

átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben szolgáltatta, kivéve, ha az átruházásra azért kerül sor, mert a 

vagyoni hozzájárulás, illetve a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása vagy kizárás miatt a tag tagsági viszonya 

megszűnt. 

3. A pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére a többi tag, a társaság vagy a társaság 

által kijelölt személy - ebben a sorrendben - az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezések megfelelő 

alkalmazásával másokat megelőzően jogosult. Az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jognak a 

társaság általi gyakorlásáról és e jog gyakorlására harmadik személy kijelöléséről a társaság taggyűlése dönt. Az 

üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához a társaság beleegyezése szükséges. 

4. Az üzletrész 

a) átruházás; 
b) a jogi személy tag széhrálása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás; 
e) új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése 

esetén osztható fel. Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges." 

8. 

A létesítő okirat IX. pontjának rendelkezései az alábbi rendelkezésekre módosulnak: 

„IX. A nyereség felosztása 

A gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, hanem az a gazdasági 

társaság vagyonát gyarapítja." 

9. 

A létesítő okirat X. pontjának rendelkezései az alábbi rendelkezésekre módosulnak: 

5/10 
Szerkesztettem és ellenjegyzem, Nyíregyháza, 1?0Tul0~~ Dr. Kardos Norben Ogyvéd, Lajstromszám: 852, KASZ: 36062639, Nyíregyházi Ügyvédi Kamara 



„X. A társaság taggyűlése 

1. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, 

amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 

2. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 

szavazatszám: 13500 

arány: 50 % 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

szavazatszám: 13500 

arány: 50 % 

3. A taggyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze a társaság 

székhelyére. 

4. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább fele, vagy a leadható szavazatok többsége 

képviselve van. 

S. A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével, írásban kell összehívni, a meghívó elküldése és a taggyűlés napja 

között legalább 15 napi időköznek kell lennie. Ha a taggyűlés nincs szabályszerűen összehívva, határozatot csak 

akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van, és a taggyűlés megtartása ellen senki nem tiltakozott. 

6. A taggyűlésen a tagokat 100.000 forintonként 1 szavazat illeti meg a már teljesített törzsbetét alapján. 

7. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, a taggyűlés és a megismételt taggyűlés között legalább három, 

legfeljebb pedig tizenöt napnak kell eltelnie. A megismételt taggyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a 

jelenlévő által képviselt törzstőke mértékétől, illetve szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A 

megismételt taggyűlés összehívása az eredeti taggyűlés meghívójában történik. 

8. A taggyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal jelenlévők 

egyszerű szótöbbségével hozza meg. 
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9. A taggyűlésről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét, idejét, a 

jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggylílésen lezajlott fontosabb eseményeket, 

nyilatkozatokat és a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól 

tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket. A jegyzőkönyvet a jelenlévő tagok aláírják. 

10. Az ügyvezető a taggyűlés által hozott határozatokról folyamatosan nyilvántartást vezet (határozatok könyve). 

A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a határozatok könyvébe" . 

10. 

A létesítő okirat Xl. pontjának rendelkezései az alábbi rendelkezésekre módosulnak: 

„XL Az ügyvezető(k) 

1. A társaság ügyvezetője: 

Név: 
Születési hely, idő : 

Anyja születési neve: 
Lakcím: 
A megbízatás kezdő időpontja: 

A megbízatás lejárta: 

Éberhardt Gábor 
Miskolc, 1973.11.10. 
Solymosi Piroska 
4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 7/B. Il/9. 
2017.05.22. 

2020.03.08. 

Az ügyvezető ezen tisztségét munkaviszony keretében, a taggyűlés által meghatározott munkabér ellenében látja 

el, a társaságot önállóan képviseli. 

2. A társaság ügyvezetője: 

Név: 
Születési hely, idő: 
Anyja születési neve: 
Lakcím: 
A megbízatás kezdő időpontja : 

A megbízatás lejárta: 

Petró Árpád 
Temerin, 1963.04.15. 
Tóth Franciska 
4400 Nyíregyháza, Ibolya utca 23. 

2018.07.01. 

határozatlan 

Az ügyvezető ezen tisztségét munkaviszony keretében, a taggyűlés által meghatározott munkabér ellenében látja 

el, a társaságot önállóan képviseli." 

11. 

A létesítő okirat XII. pontjának rendelkezései az alábbi rendelkezésekre módosulnak: 

„XII. A cégjegyzés 

1. A képviseletre jogosult személy cégjegyzési joga önálló. 
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2. Az önálló cégjegyzésre jogosultak: Éberhardt Gábor ügyvezető, Petró Árpád ügyvezető 

3. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a 

képviseletre jogosult személy nevét közjegyző által hitelesített módon önállóan aláírja." 

12. 

A létesítő okirat XIII. pontjának rendelkezései az alábbi rendelkezésekre módosulnak: 

„XIII. Az állandó könyvvizsgáló 

A társaság állandó könyvvizsgálója: 

Név: VERSATILE AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 4400. Nyíregyháza, Munkás u . 53. szám 
Cégjegyzékszám: 15-09-071194 
Kamarai engedély száma: 002430 

Felelős könyvvizsgáló: 
Név: Varga János 
Anyja születési neve: Képes Erzsébet 
Lakcím: 4400 Nyíregyháza, Kandó K. u. 12. szám 
Kamarai nyilvántartási sorszáma: 000168 
Könyvvizsgálói Kamara tagsági igazolvány száma: 002059 

Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független 
könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és 
megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági 
eredményeiről. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a 
társaság legfőbb szerve nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló a társaság legfőbb szerve elé terjesztett 
minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, 
illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. A könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthet a társaság 
irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a Felügyelő Bizottság tagjaitól és a 
társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és 
áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja. 

A társaság könyvvizsgálója öt éves határozott időtartamra került megválasztásra 2018.03.21. napjától 2023.09.19. 
napjáig terjedő időre." 

13. 

A létesítő okirat XIV. pontjának rendelkezései az alábbi rendelkezésekre módosulnak: 

11XIV. Felügyelő Bizottság 

A társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik. 
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Végh Endre, Mártha Mihály Tibor, Tormássi Géza László felügyelő bizottsági tagok megbízatása határozott 
időtartamra, 2014.05.28. napjától 2019.05.27. napjáig szól. 

A Felügyelő Bizottság tagjai: 

Végh Endre anyja születési neve: Kiss Matild 
lakcíme: 4966 Vámosoroszi, Petőfi u.13. 

Mártha Mihály Tibor anyja születési neve: Márta Jolán 

lakcíme: 4621 Fényeslitke, Kossuth u. 179. 

Tormássi Géza László anyja születési neve: Weiszenburger Teréz 
lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Csalló köz 10." 

14. 

A létesítő okirat XV. pontjának rendelkezései az alábbi rendelkezésekre módosulnak: 

„XV. A társaság megszűnése, egyéb rendelkezések 

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a törzsbetétek 

arányában kell felosztani a társaság tagjai között. 

Jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (Ptk.), a cégnyilvánosságról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) és a 

vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak." 

15. 

A jelenleg hatályos létesítö okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései immár a társasági szerződés részeként 
változatlanul hatályban és érvényben maradnak. 

Jelen létesítő okirat módosítást a tagok elolvasás és megé1iés után, mint akaratával mindenben megegyezöt jóváhagyólag 
aláírták. 

Nyíregyháza, 2018.03 ..... . .. .. .. . .. ... .. . 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 
kft. tag 

képviseli: Seszták Oszkár elnök 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
kft. tag 
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képviseli : Dr. Kovács Ferenc polgármester 
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TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS 

módosításokkal egységes szerkezetben 
melynek elkészítésére okot adó pontok dőlt betűvel vannak feltüntetve 

Preambulum 

A 2007.03.02 . napján kelt létesítő okirattal megalakult az Észak-Alfóldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt 

Felelősségü Társaság, amely Cg. 15-09-071361. cégjegt;zékszám alatt van a cégjegt;zékben nyilvántartva. A társaság 

létesítő okirata 2007.07.10., 2007.12.12., 2008.07.25., 2010.04.29., 2011.05.19., 2012.03.21 ., 2013.09.26., 

2014.05.28., 2017.05.22. és 2017.11.16. napján került módosításra. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megtjei Szilárdhttlladék-gazdálkodási Társulás 212017. (XI.16.) számú, illetve 

....... ... ... .' . .. ...... számú (2. döntés) alapítóí határozataiban, továbbá a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI 

Nonprofit Kft. 512017. (XII. 06.) számú, illetve ..... .... .. .......... .. számú (2 . döntés) taggtJtllési határozataiban 

foglaltak szerint határozott a két társaság egt;esüléséről, melynek alapján a TÉRSÉGI HULLADÉK

GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. az Észak-Alfóldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségü 

Társaságba beolvad. A beolvadásra teJ..."intettel az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt 

Felelősségtí Társaság kétszemélyes gazdasági társasággá vált, mely tényre, valamint a Ptk. 3:209.§ (3) bekezdése 

alapján a társaság tagjai a fent megjelölt alapító okiratot „ „ „ „ „ •• „ ... napján (a 2. döntés) társasági szerződésre 

módosították a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően. 

A társaság célja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén kialakításra kerülő regionális integrált 

hulladékgazdálkodási rendszer kialakításának elősegítése, mzíködtetése, és az ehhez szükséges gazdasági, pénzügtji és 

jogi előfeltételek megteremtésének elősegítése. A társaság célja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megtjei települések 

települési hulladék kezelésének az üzemeltetése magas műszaki-, technikai színvonalon, az Európai Uniós előírásokra 

figtjelemmel, a mindenkor hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően, a környezetet védő rendszerben. 

I. A társaság cégneve 

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
rövidített cégneve: Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 

II. A társaság székhelye, telephelye, fióktelepei 

sze'khely: 4400 Nyíregt;háza, Benczúr tér 7. 

telephelyek: Nyíregt;háza killterület 0235415. hrsz., 4400 Nyíregi;háza, Bokréta utca 22., 4551 Nyíregt;háza. 
Szállási u. 72., 4400 Nyíregt;háza, Korányi F. u. 3., 4400 Nyíregyháza, Kerék utca 1. 

fióktelepek: Kisvárda kiilterület 068117. hrsz, Nagyecsed külterület 0188119. hrsz, 4800 Vásárosnamény, 
Damjanich u. 10., 4485 Nagi;halász, 034611. hrsz 
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III. A társaság tagjai 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megi;ei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 
székhelye: 4400 Nyíregtjháza, Hősök tere 5. 
Nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 445847000 
képviseli: Seszták Oszkár elnök 

Nyíregyháza Megl;ei Jogú Város Önkomiányzata 
székhelye: 4400 Nyíregi;háza, Kossuth tér 1. 
Nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 731762 
képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgármester 

IV. A társaság tevékenységi körei a TEÁOR 2008. évi rendszere alapján 

Főtevékenység: 

3811 '08 Nem veszélyes hulladék gtjűjtése 

Egt;éb tevékenységi körök: 
3700 '08 
3832 '08 
4110 '08 
4677'08 
5814 '08 
5920'08 
6209 '08 
6820 '08 
7010 '08 
7120 '08 
7220 '08 
7320 '08 
9499 '08 
3812 '08 
3821 '08 
3822 '08 
3831 '08 
3900'08 
5811 '08 
5812 '08 
5829 '08 
6202 '08 
6203 '08 
6311 '08 
6399 '08 
6420 '08 
6832 '08 
7021 '08 
7022 '08 
7111 '08 
7112 '08 
7219 '08 

Szennyvíz gtji7jtése, kezelése 
Hulladék újrahasznosítása 
Épiiletépítési projekt szervezése 
Hulladék-nagi;kereskedelem 
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
Hangfelvétel készítése, kiadása 
Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Üzletvezetés 
Műszaki vizsgálat, elemzés 
Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
Piac-, közvélemény-kutatás 
M. n.s. egi;éb közösségi, társadalmi tevékenység 
Veszélyes hulladék gtji7jtése 
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
Használt eszköz bontása 
Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 
Könyvkiadás 
Címtárak, levelezőjegi;zékek kiadása 
Egt;éb szoftverkiadás 
Információ-technológiai szaktanácsadás 
Számítógép-üzemeltetés 
Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 
M.n.s. egi;éb információs szolgáltatás 
Vagi;onkezelés (holding) 
Ingatlankezelés 
PR, kommunikáció 
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
Építészmérnöki tevékenység 
Mérnöki tevékenység, míiszaki tanácsadás 
Egi;éb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 
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7312 '08 
7430 '08 
7490 '08 
7740 '08 
7820 '08 
7830 '08 
8110 '08 
8211 '08 
8219 '08 
8230 '08 
8299 '08 
8559 '08 
3311 '08 
4690 '08 
7712 '08 
7739 '08 

Médiareklám 
Fordítás, tolmácsolás 
M.n.s. egi;éb szakmai, tudományos, miíszaki tevékenység 
Immateriális javak kölcsönzése 
M unkaerókölcsönzés 
Egi;éb emberierőfomís-ellátás, -gazdálkodás 
Építményüzemeltetés 
Összetett adminisztratív szolgáltatás 
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
M.n.s. egi;éb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
M.n.s. egi;éb oktatás 
Fémfeldolgozási tennék javítása 
Vegyesterniékköríi nagi;kereskedelem 
Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) 
Egi;éb gép, tárgi;i eszköz kölcsönzése 

Ha valamely gazdasági tevékenység gtjakorlását jogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet - hatósági 
engedélyhez (a tevékenységi kör gi;akorlásához szükséges engedélyhez) köti, a gazdasági társaság e tevékenységét csak 
az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti. 

Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet - kivételt nem tesz, 
gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve 
a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egi; olyan 
személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelmények.-nek igazolt módon megfelel. 

A társaság nonprofit gazdasági társaság, a Ctv. 9/F. §-ában foglaltak alapján azt a tagok nem jövedelemszerzésre 
irányuló (közös) gazdasági tevékenység folytatására hozzák létre, a társaság tevékenységéből származó nyereség a 
tagok között nem osztható fel, hanem az a társaság vagyonát gi;arapítja. 

V. A társaság törzstőkéje 

1. Az alapító Szabolcs-Szatmár-Bereg Megi;ei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás pénzbeli vagi;oni 

hozzájárulásának 100 %-át az alapításkor a cégbejegi;zésig a társaság pénzforgalmi számlájára megfizette. Az alapító 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megtjei Szilárdhulladék-gazdálkodásí Társulás 2017.11.16. napján a társaság törzstőkéjét 

1.347.000.000,-Ft-al, nem pénzbeli vagi;oni hozzájárulás szolgáltatásával megemelte. Az Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Szilárdh11lladék-gazdálkodási Társulás alapító az előbbiek szerinti nem pénzbeli vagyoni hozzájárnlást a 

törzstőke emelésre vonatkozó változás bejegi;zési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig teljes egészében a 

társaság rendelkezésére bocsátotta. A társaság törzstó1céje az előbbiek szerinti törzstőke emelést követően 

1.350.000.000,-Ft, azaz egtjntilliárd-háromszázötvenmillió forint lett, amely 3.000.000,-Ft, azaz hárommillió forint 

pénzbeli vagi;oni hozzájárulásból (készpénzből) állt, mely a törzstóke 0,2222 %-a, valamint 1.347.000.000,-Ft, azaz 

egi;milliárd-háromszáznegyvenhétmillió forint nem pénzbeli - apportlista szerinti - vagi;oni hozzájántlásból állt, 

amely a törzstőke 99,7778 %-a volt. 

2. A beolvadás időpontjában a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. törzstőkéje 

1.350.000.000, Ft, azaz egymilliárd-háromszázötvenmillió forint, amely 353.000.000,-Ft, azaz 

háromszázötvenhárommíllió forint pénzbeli hozzájárulásból állt, mely a törzstókéje 26,15 %-a, valamint 
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997.000.000,-Ft, azaz kilencszázkilencvenhétmillió forint nem pénzbeli - az apportlista szerinti- hozzájárulásból állt, 

amely a törzstőkéje 73,85 %-a. 

3. A jelen társasági szerződés preambulumában hivatkozott beolvadást követően az Észak-Alfóldi 
Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéje 2.700.000.000,-Ft, azaz kettőmilliárd
hétszáznzillió forint lett, amely 356.000.000,-Ft, azaz háromszázötvenhatmillió forint pénzbeli vag11oni 
hozzájárulásból (készpénzből) áll, mely a törzstőke 13,185185 %-a, valamint 2.344.000.000,-Ft, azaz kettőmilliárd
háromszáznegyvennégymíllió forint nem pénzbeli vagi;oni hozzájárulásból állt, amely a törzstőke 86,814815 %-a, 
azzal, hogi; Nyíregi;háza Megi;ei Jogú Város Önkormányzata tag az egi;esiilésről véglegesen döntő taggi;zílési 
határozat meghozatalát követő legkésőbb 8 napon belül 13.500.000, -Ft összegzi pótlólagos pénzbeli vagi;oni 
hozzájárulás megfizetésére köteles a jogutód társaság pénzforgalmi számlájára történő átutalása útján, figyelemmel 
arra, hogy az átvevő (jogutód) Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a 
beolvadó TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft-ben fennálló 13.500.000,-Ft összegű vagi;oni 
részesedésének értékét a jogutód társaság jegi;zett tókéjének meghatározása során nem lehet figi;elembe venni az egi;es 
jogi személyek átalakulásáról, egi;esiiléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. tv. 15. § (1) bekezdés c) pontja 
alapján. 

4. Az egi;es tagok törzsbetétje: 

Pénzbeli vagyoni hozzájárulás 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Szilárdhulladék-gazdálkodási 
Társulás 

Nyíregi;háza Megi;ei Jogú 
Város Önkormányzata 

3.000.000,-Ft 

353.000.000,-Ft 

VI. A társaság működésének időtartama 

A társaság határozatlan időre jön létre. 

VIL Üzletrész 

Apport Összesen 

1.347.000.000,-Ft 1.350.000.000,-Ft 

997.000.000,-Ft 1.350.000.000,-Ft 

1. A tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Minden tagnak csak 
egtj üzletrésze lehet. Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet, ezek a személyek a társasággal szemben egi; tagnak 
számítanak; jogaikat - ideértve a társasági szerződés megkötését is - csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a 
tagot terhelő kötelezettségekért egi;etemlegesen felelnek. 

2. Az üzletrész a tagok törzsbetétjéhez igazodik. Ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása; 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 
Nyíregt;háza Megi;ei Jogú Város Önkormányzata 

VIII. Az üzletrészek átruházása, felosztása 

50% 
50% 

1. A társaság bejegyzését követően a tag jogait és kötelezettségeit az üzletrész testesíti meg. Az üzletrész mértéke a 
tag törzsbetétjéhez igazodik. A tagnak csak egi; üzletrésze lehet. 
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2. Az üzletrész a társaság tagjai között szabadon átruházható. Az üzletrészt kíviilálló személyre akkor lehet 
átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben szolgáltatta, kivéve, ha az átruházásra azért keriil sor, mert a 
vagi;oni hozzájárulás, illetve a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása vagi; kizárás miatt a tag tagsági viszonya 
megszűnt. 

3. A pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére a többi tag, a társaság vagy a társaság által 
kijelölt személy - ebben a sorrendben - az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával 
másokat megelőzően jogosult. Az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jognak a társaság általi 
gyakorlásáról és e jog gi;akorlására harmadik személy kijelöléséről a társaság taggipílése dönt. Az iizletrész kíviilálló 
személyre történő átruházásához a társaság beleegi;ezése szükséges. 

4. Az üzletrész 

a) átmházás; 
b) a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás; 
c) új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése 

esetén osztható fel. Az üzletrész felosztásához a taggi;űlés hozzájárulása szükséges. 

IX. A nyereség felosztása 

A gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, hanem az a gazdasági 

társaság vagyonát gi;arapítja. 

X. A társaság taggi;íilése 

1. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggt;űlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, 
amelyeket a törvény a taggtjűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 

2. Az egt;es tagokat megillető szavazatok száma: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 
szavazatszám: 13500 
arány: 50 % 

Nyíregt;háza Megtjei Jogú Város Önkormányzata 
szavazatszám: 13500 
arány: 50 % 

3. A taggi;űlést legalább évente egt;szer össze kell hívni. A taggtjűlést az ügt;vezető hívja össze a társaság 
székhelyére. 

4. A taggtpílés akkor hatámzatképes, ha azon a törzstőke legalább fele, vagy a leadható szavazatok többsége képviselve 
van. 

5. A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével, írásban kell összehívni, a meghívó elküldése és a taggt;úlés napja 
között legalább 15 napi időköznek kell lennie. Ha a taggtjűlés nincs szabályszeríien összehívva, határozatot csak akkor 
hozhat, ha valamennyi tag jelen van, és a taggyíílés megtartása ellen senki nem tiltakozott. 

6. A taggyűlésen a tagokat 100.000 forintonként 1 szavazat illeti meg a már teljesített törzsbetét alapján. 
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7. Ha a taggtjűlés nem volt határozatképes, a taggi;iílés és a megismételt taggi;űlés között legalább három, legfeljebb 
pedig tizenöt napnak kell eltelnie. A megismételt taggi;íílés az eredeti napirendben szereplő iigi;ekben a jelenlévő által 
képviselt törzstőke mértékétől, illetve szavazati jog mértékétől függetleniil határozatképes. A megismételt taggi;űlés 
összehívása az eredeti taggi;iílés meghívójában történik. 

8. A taggi;fílés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal jelenlévők egi;szeríi 
szótöbbségével hozza meg. 

9. A taggipílésről az ügyvezető jegyzókönyvet készít. A jegi;zőkönyv tartalmazza a taggi;űlés helyét, idejét, a 
jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggi;űlésen lezajlott fontosabb eseményeket, 
nyilatkozatokat és a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól 
tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket. A jegi;zőkönyvet a jelenlévő tagok aláírják. 

10. Az ügi;vezető a taggi;űlés által hozott határozatokról folyamatosan nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A 
határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a határozatok könyvébe. 

XI. Az ügyvezető(k) 

1. A társaság ügt;vezetője: 

Név: 
Születési hely, idő: 

Anyja születési neve: 
Lakcím: 
A megbízatás kezdő időpontja: 

A megbízatás lejárta: 

Éberhardt Gábor 
Miskolc, 1973.11.10. 
Solymosi Piroska 
4400 Nyíregi;háza, Bessenyei tér 7/B. II/9. 
2017.05.22. 

2020.03.08. 

Az ügt;vezető ezen tisztségét munkaviszony keretében, a taggi;űlés által meghatározott munkabér ellenében látja el, a 
társaságot önállóan képviseli. 

2. A társaság ügi;vezetője: 

Név: 
Születési hely, idő: 
Anyja születési neve: 
Lakcím: 
A megbízatás kezdő időpontja: 
A megbízatás lejárta: 

Petró Árpád 
Temerin, 1963 .04.15. 
Tóth Franciska 
4400 Nyíregt;háza, Ibolya utca 23. 
2018.07.01. 
határozatlan 

Az ügi;vezető ezen tisztségét munkaviszony keretében, a taggi;iílés által meghatározott munkabér ellenében látja el, a 

társaságot önállóan képviseli. 

XII. A cégjegijZéS 

1. A képviseletre jogosult személy cégjegi;zési joga önálló. 

2. Az önálló cégjegyzésre jogosultak: Éberhardt Gábor ügi;vezető, Petró Árpád ügi;vezető 

3. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagtj géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fólé a 
képviseletre jogosult személy nevét közjegyző által hitelesített módon önállóan aláírja. 
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XIII. Az állandó könyvvizsgáló 

A társaság állandó könyvvizsgálója: 

Név: VERSATILE AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségií Társaság 
Székhely: 4400. Nyíregtjháza, Munkás u. 53. szám 
Cégjegtpékszám: 15-09-071194 
Kamarai engedély száma: 002430 

Felelős könyvvizsgáló: 
Név: Varga János 
Anyja sziiletési neve: Képes Erzsébet 
Lakcím: 4400 Nyíregtjháza, Kandó K. u. 12. szám 
Kamarai nyilvántartási sorszáma: 000168 
Könyvvizsgálói Kamara tagsági igazolvány száma: 002059 

Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogtj a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független 
könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogtj a társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és 
megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügtji és jövedelmi helyzetéró'l, működésének gazdasági 
eredményeiró1. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkiil a számviteli törvény szerinti beszámolóról a 
társaság legfó'bb szerve nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló a társaság legfó'bb szerve elé terjesztett minden 
lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogtJ az valós adatokat tartalmaz-e, illetve 
megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. A könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthet a társaság irataiba, 
számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a Feliigtjelő Bizottság tagjaitól és a társaság 
munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, 
valamint szerződéseit megvizsgálhatja. 

A társaság könyvvizsgálója öt éves határozott időtartamra került megválasztásra 2018.03.21. napjától 2023.03.19. 
napjáig terjedő időre. 

XIV. Felügyelő Bizottság 

A társaságnál 3 tagú Feliigtjelő Bizottság működik. 

Végh Endre, Mártha Mihály Tibor, Tormássi Géza László felü.gtjelő bizottsági tagok megbízatása határozott 
időtartamra, 2014.05.28. napjától 2019.05.27. napjáig szól. 

A Felügtjeló Bizottság tagjai: 

Végh Endre 

Mártha Mihály Tibor 

Tormássi Géza László 

anyja születési neve: Kiss Matild 
lakcíme: 4966 Vámosoroszi, Petőfi u. 13. 

anyja születési neve: Márta Jolán 
lakcíme: 4621 Fényeslitke, Kossuth u. 179. 

anyja születési neve: Weiszenburger Teréz 
lakcíme: 4400 Nyíregtjháza, Csalló köz 10. 
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XV. A társaság megsziinése, egyéb rendelkezések 

A társaság jogutód nélkiili megszfínése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagi;ont a törzsbetétek 
arányában kell felosztani a társaság tagjai között. 

Jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvró'l szóló 2013. évi V. 
törvény (Ptk.), a cégnyilvánosságról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) és a 
vonatkozó egi;éb jogszabályok rendelkezései az frányadóak. 

Nyíregyháza, 2018. „ . „. „ „ . . .. „ „ . . „. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárd.hulladék-gazdálkodási Társulás 
kft. tag 

képviseli: Seszták Oszkár elnök 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
kft. tag 

képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgármester 

Ctv. 51. § (3) bekezdése szerint „„„ „. „.„-án aláírásommal igazolom, hogy a létesítő okirat egységes 
szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások/változások alapján hatályos 
tartalmának, a jelen egységes szerkezetű okirat elkészítésére a dőlt betűvel szedett pontok változása 
adott okot. A tagok az okiratot „. „ „. „ .. „„. „.-án írták alá. 

Az egységes szerkezetű létesítő okiratban a változások dó1t betiível kerültek feltüntetésre, a törölt 
rendelkezések értelemszerűen nem kerülnek a szövegben megjelölésre. A létesítő okiratból törölt 
rendelkezések létesítő okiratbeli korábbi helye a Cvhr. 10. § (5) bekezdés szerint alább feltüntetésre 
kerülnek a módosítással érintett rendelkezésekkel együtt: 

a mai napon hatályos létesítő okirat preambuluma, II., ill., IV., V., VIl., VIII., IX., XI., XII., XIII., 
XIV. és XV. pontja módosult a módosító okirat szerinti tartalommal, 
a mai napon hatályos létesítő okirat V. pontjában a korábban apportált vagyontárgyak listája, a IX. 
pontból a pótbefizetésre vonatkozó rendelkezések, a X. pontból a döntéshozatal módjának 
részletezése, a XI. pontból az ügyvezető feladatainak részletezése, a Xill. pontból a könyvvizsgáló, 
illetve a Felügyelő Bizottság feladatainak részletezése került törlésre. 

Nyíregyháza, 2018 ... „. „ ... ... . „. „ .. „ 

Dr. Kardos Norbert 
ügyvéd 
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