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Kivonat 
a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

50/2015. (VI.29.) KT. sz. határozata 

 
Bocskaikert Községi Önkormányzat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 3:110. § (1) 

pontjában foglaltakra hivatkozással megtárgyalta „HHG Nonprofit Kft. társasági szerződésének 

módosítása” című előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 

 

A Képviselő-testület támogatja az előterjesztésben leírtakat, azaz a HHG. Felügyelő Bizottság 

elnökének indítványát, melyet a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. soron következő taggyűlésére 

nyújtott be a társaság ügyvezetőjének Will Csaba (anyja neve: Albert Mária) 4032 Debrecen, Károli 

Gáspár u. 39/B. sz. alatti lakos visszahívására, a társaság másik ügyvezetőjének Kathy Zsigmond  

(anyja neve: Varga Mária) 4220 Hajdúböszörmény, Szilassy u. 109. sz. alatti lakos önálló cégjegyzési 

jogosultsággal történő felruházására vonatkozóan. 

 

Támogatja , hogy a társasági szerződés X. fejezetének 1. pontja és 2. pontja az alábbiak 

szerint változik meg: 

1.    A társaság ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviseletét az ügyvezető látja 

el.  
 

2.   A társaság ügyvezetője a 2013. május 28. napjától 2017. június 15. napjáig választott 

Kathy Zsigmond (an.: Varga Mária, szül: Debrecen, 1961.01.08.), 4220 

Hajdúböszörmény, Szilassy János utca 109. alatti lakos. 
 

Támogatja , hogy társasági szerződés XI. fejezetének 2. pontja, 4. pontja és 6. pontja az 

alábbiak szerint módosul: 
 

2.   Az ügyvezető önállóan jár el. A társaságot az ügyvezető írásban cégjegyzés útján 

képviseli. 

 

4.   Törölve. 
 

6.   A cégjegyzési jog a társaság írásbeli képviseletére, a társaság nevében történő aláírásra 

való jogosultság. Az ügyvezető cégjegyzési joga - a bankszámla feletti rendelkezés 

tekintetében is - önálló.  
Támogatja , hogy a társasági szerződés IX. fejezete 2.) pontjának zsb.) alpontja helyébe az alábbi 

rendelkezések lépnek: 

 
"zsb.) a társaság gazdálkodásával kapcsolatos alábbi kérdésekben való döntés: 

 

a. működési, fejlesztési és beruházási hitel felvétele, hitelszerződés módosítása 
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b. értékpapír vásárlása  

c. tőzsdei jogügyletek végzése 
d. lízingszerződés megkötése 
e. döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság vállalna garanciát, kezességet, vagy 

más egyoldalú kötelezettséget 
f. tartozásátvállalás 
g. követelésvásárlás 
h. követelés engedményezése évente 10 M Ft értékhatár felett 
i. követelés elengedése éves szinten 5 M Ft értékhatár felett 
j. ingyenes vagyonjuttatás, ellenérték nélküli engedményezés 
k. ingatlanokkal, vagyoni értékű jogokkal kapcsolatos, 10 M Ft értékhatárt meghaladó 

szerződések megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről való döntés 
l. ingó vagyontárgyakkal kapcsolatos, 5 M Ft értéket meghaladó szerződések megkötése, 

módosítása, megszüntetése 
m. döntés egy éven túli határozott idejű, 10 M Ft összértéket meghaladó kötelezettségvállalásról 
n. egyéb a társaság szokásos üzletmenetébe nem tartozó, éves szinten 10 M Ft összeget 

meghaladó kötelezettségvállalás 
o. döntés más gazdasági társaságban való részesedés megszerzéséről, a részesedés növeléséről, 

csökkentéséről, valamint a gazdasági társaságból való kilépésről" 

 
Ezzel egyidejűleg a társasági szerződés X. fejezete 7.) pontjának utolsó bekezdése az alábbiak 

szerint változik meg: 

 

"A taggyűlés nem vonhatja el az ügyvezetőnek a társaság ügyvezetése körébe tartozó hatáskörét, 

azonban a IX. fejezet 2.) pontjának zsb.) alpontjában részletesen meghatározott jogügyletek megkötése 

a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik." 

 

Ezzel egyidejűleg felhatalmazza Bocskaikert Község Polgármesterét az előbbiek szerinti taggyűlési 

határozati javaslat elfogadására.  

 

Határidő: 2015. július 30. 

Felelős: Szőllős Sándor polgármester 

 

           

Bocskaikert, 2015. szeptember 17. 

 

A kivonat hiteléül: 

 

 

 

    

Gonda Lajosné 

jegyzőkönyvvezető 


