Önkormányzati tájékoztató a Duna-Vértes hulladékgazdálkodási projekt jelen állásáról és a további feladatokról

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás a Környezet és Energia Operatív Program „Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése”, KEOP-1.1.1. pályázati konstrukció keretében a „A Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Program" megvalósításával kapcsolatban a következő tájékoztatást adja.

1.

Előzmények

A Társulás 2011. április 30-án benyújtotta a KEOP 7.1.1.1-2008-0024 számú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
fejlesztése” című, a hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésére vonatkozó pályázatát a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatósághoz,
aminek részét képezte a Társulási Tanács és a tagok képviselő-testületei által elfogadott üzemeltetési koncepció és díjpolitika.
.
A Társulási Tanács 10/2012. (VI. 27.) sz. határozata értelmében:
"A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa felkéri a tagönkormányzatokat, hogy a
tagönkormányzatok szakmai befektetők bevonásával üzemeltető és vagyonkezelő gazdasági társaság - jelen előterjesztésben foglaltak
szerinti - alapításában való részvételükről szóló, a belső szabályzataiknak megfelelő, képviselőtestületi, közgyűlési vagy egyéb
határozatukat legkésőbb 2012. augusztus 31-ig a Társulás operatív szervéhez a tatabányai GFSZ Nonprofit Kft.-hez juttassák el."
Ehhez kapcsolódóan elkészült a nevezett gazdasági társaság előzetes
•
Alapszabály tervezete (1.sz. melléklet)
•
A tagokkal kötendő megállapodás tervezete (2.sz. melléklet)
•
Üzemeltetői konstrukciója
•
Előzetes üzleti terve a tagönkormányzatok számára (3. sz melléklet)
A fentieket jelen tájékoztatóban röviden bemutatjuk, illetve mellékletként csatolásra kerülnek.
2.

A projekt rövid összefoglalása

Az alábbiakban összefoglalóan bemutatásra kerülnek a projekt költségei és bevételei az üzleti tervhez kapcsolódóan (az üzleti tervet
részletesebben a 4. pont mutatja be).
Hulladékmennyiségek
Kezelt mennyiségek (t/év)

2 016

Mechanikai előkezelés

118 034

Tatabánya

59 017

Bicske

59 017

Válogatás
Tatabánya

21 044

Komposztálás

9 000

Törökbálint

2 500

Tatabánya

4 000

Komárom

2 500

Házi komposztálás

2 000

Átrakás
Szigetszentmiklós

22 000

Szentendre

20 000

Lerakás
1. táblázat: Hulladékmennyiségek a projekt esetén, tonna/év

85 857

Beruházási költség
Beruházási elem

Költség

Komposztálás

461 251 021

Előkezelés

2 381 906 376
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Beruházási elem

Költség

Lerakó

1 364 845 770

Utóválogató

468 152 619

Hulladékudvar

368 001 656

Járművek
Háznál történő gyűjtés, papír/műanyag

210 000 000

Zöldhulladék gyűjtés

140 000 000

Gyűjtősziget és egyéb szelektív gyűjtőpontek ürítése

175 000 000

Mechanikai előkezelés-könnyűfrakció égető viszonylat

220 000 000

Átrakó

209 555 023

Közös, központi létesítmények

3 132 057 447

Gyűjtősziget és szelektív gyűjtés edényei

112 345 000

Házi komposztálás

180 000 000

Szemléletformálás, PR

336 311 837

Szolgáltatások

316 810 000

Összesen

10 076 236 749

Tartalék

250 000 000

Mindösszesen
2. táblázat: A projekt beruházási költségei, Ft
Működési költség

10 326 236 749

2016
1.

Komposztálás

2.

Előkezelés

625 768 125

3.

Lerakó

142 526 771

4.

Válogató

5.

Hulladékudvar

153 000 000

6.

Átrakó

109 912 049

7.

Általános költség

420 104 651

40 310 503

94 511 091

Kezelés és létesítmény üzemeltetés

1 586 133 190

1.

Vegyes gyűjtés

716 245 410

2.

Háznál történő gyűjtés, papír/műanyag

141 851 568

3.

Zöldhulladék gyűjtés

4.

gyűjtősziget és egyéb szelektív gyűjtőpontek ürítése

5.

Mechanikai előkezelés-könnyűfrakció égető viszonylat

35 708 800

6.

Szerves hulladék lerakóba szállítása

13 998 200

97 389 824
103 455 416

Gyűjtés és szállítás

1 108 649 218

Általános költség

420 104 651

Összesen
3. táblázat: A projekt működési költségei, Ft
Bevételek

3 114 887 060

2 016
Díjbevétel

3 078 292 550

Lakosok által megfizetett díj (nettó)

2 825 811 005

Díjkompenzáció

0

2

2 016
Intézményi, gazdálkodó szervezeti díjtételek

252 481 545

Hasznosítási bevételek

495 971 824

Komposzt

10 800 000

Papír

167 175 000

Műanyag

166 260 000

Üveg

21 335 793

Fém

6 514 583

Mechanikailag leválasztott fém

123 886 448

Összes bevétel
4. táblázat: A projekt bevételei, Ft

3 574 264 373

Az elfogadott üzemeltetési koncepció és díjpolitika alapján az optimális rendszer működtetése érdekében a következő
pontokat kell figyelembe venni:
- az egységes hulladékgazdálkodási rendszer a KEOP-7.1.1.1. projekt eredményeként jön létre, melynek kedvezményezettje az önálló
jogi személyiségű Társulás, a projekt eredményeként keletkező valamennyi létesítmény, eszköz, berendezés a Társulás tulajdonába
kerül,
- a létrejövő hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetése csak úgy oldható meg jogszerűen és egyben hatékonyan, ha a rendszer
létesítményeinek tulajdonosa egyben a hulladékgazdálkodási feladatok ellátásának kötelezettje is. Ennek érdekében a tagi
önkormányzatoknak a szilárd hulladékgazdálkodási közfeladatainak ellátási kötelezettségét át kellene ruházniuk a Társulásra
- A Társulásnak a közszolgáltatók beszerzésére olyan közbeszerzési eljárást kell kiírnia, mely biztosítja a rendszer egységességét,
összehangolt működését,
- a Társulás, mint a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának kötelezettje e feladatát a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott
közszolgáltató útján látja el oly módon, hogy a tulajdonában lévő létesítményeket, eszközöket bérbe, vagy használatba adja a
közszolgáltatónak,
- A Társulás szolgáltatási koncesszió ellátására vonatkozó közbeszerzési kiírás keretében a projektben megvalósuló teljes
rendszer üzemeltetését adhatja át a közbeszerzési eljárás nyertes Ajánlattevőjének/Ajánlattevőinek. Annak érdekében, hogy a teljes
hulladékgazdálkodási rendszer egységesen működjön, és megfelelő biztosítékok álljanak rendelkezésre az egyes létesítményeket
üzemeltető szervezet részére, a teljes hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetését, a vagyonelemek használatba adását, a
közszolgáltatás ellátását – értjük ez alatt a begyűjtést és szállítást - egy közbeszerzési eljárás keretében kell beszerezni. Az
egységesség mellett további érv az egy közbeszerzési eljárásra, hogy leginkább így biztosított az, hogy a gyűjtést, szállítást végző
szolgáltató a projektben megvalósított létesítményekbe fogja a hulladékot szállítani, mely az európai uniós támogatás felhasználásának
feltétele.
Ennek a közbeszerzési modellnek az előnye az alábbiakban foglalható össze: az eljárás tárgya tehát szolgáltatási koncesszió lenne,
melyre a közbeszerzési törvény keretében speciális és rugalmasabb szabályok vonatkoznak. Ez gyorsabb és kisebb közbeszerzési jogi
kockázatokat magában rejlő eljárási fajtát feltételez. A modell további előnye, hogy a jelenleg hatályos szabályok szerint az eljárást a
közreműködő szervezet kizárólag szakmai szempontból ellenőrzi.
- Fentiek alapján a közszolgáltatási feladatok szervezését a társult önkormányzatoknak át kell adniuk a Társulás részére. Ehhez
valamennyi önkormányzatnak egyedileg kell döntést hoznia a hulladékgazdálkodási közfeladat szervezési tevékenység
hatáskörének - értjük ezalatt a begyűjtést és szállítást - átadásáról. A Társulás tagönkormányzatai a Társulási Megállapodásban
kötelezettséget vállaltak arra, hogy a létrejövő rendszer fenntartható fejlődését biztosító díjakat állapítanak meg. A hulladékkezelési
közszolgáltatási díj megállapítása továbbra is - a hatályos jogszabályok alapján - önkormányzati jogkör, melyet az
önkormányzat évente egyszer rendeletben állapít meg. Ezek a jogkörök (díjmegállapítás, rendeletalkotás) nem kerülnek,
átadásra!
- A Társulás a hatáskör átruházást követően már jogosult lesz a közszolgáltatás ellátási feladatok elvégzésére és a KEOP projektben
megvalósuló eszközök, továbbá a részére vagyonkezelésbe adott települési önkormányzati hulladékkezelő létesítmények
üzemeltetésére egységes, nyílt közbeszerzési eljárást lebonyolítani. A közbeszerzési ajánlati dokumentációban az egyes feladatok
ellátása közötti összhangot meg kell teremteni, az egységes vagyonkezelési és közszolgáltatási feladatok prioritását, továbbá a
szolgáltatás ellátásáért való felelősséget biztosítani kell a megfelelő garanciális feltételek előírásával. A kettős feladatellátás (vagyon
üzemeltetése, használata és hasznosítása, illetve a közszolgáltatás) csak együttesen képes a rendszer összetett működését
hatékonyan biztosítani.
- Azon önkormányzatok, akik a közszolgáltatási feladatok szervezésének hatásköréről (szállítás, begyűjtés) nem kívánnak lemondani,
saját hatáskörben lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében megkötött szerződéseikben elő kell írniuk, hogy a korábban elfogadott
üzemeltetési koncepció szerint – ami szintén az európai uniós támogatás feltétele – a közszolgáltató a begyűjtött hulladékot a Társulás
tulajdonába kerülő új létesítményekbe köteles szállítani.
Létrehozandó gazdasági társaság:

3

- Az üzemeltetési, használatba adási és hasznosítási feladatok elsődlegességét a rendszer önerejének megteremtéséhez szükséges
biztosítani, a finanszírozhatóság a projekt szempontjából kulcsfontosságú. A hulladékgazdálkodási törvény tervezete alapján az
üzemeltetői konstrukcióra vonatkozó legfontosabb előírás az, hogy az államnak vagy önkormányzatnak többségi tulajdonnal, illetve
döntési jogosítvánnyal kell rendelkeznie a társaságban. Ebből következően csakis olyan üzemeltetői konstrukció lehet a megoldás,
amiben a résztvevő gazdasági társaságok tulajdonosi struktúrája megfelel a hivatkozott feltételnek. Ezzel egyben már biztosítható az a
korábbi szempont is, hogy az önkormányzati tulajdonosi érdekek megfelelően érvényesíthetők legyenek a közszolgáltatásban.
- Az önerő finanszírozás kérdésköre egyrészt megköveteli azt, hogy az üzemeltetői konstrukcióban egyértelmű és világos feladat-,
illetve területi megosztás legyen az egyes tagok között, másrészt azt is, hogy ezen feladatmegosztás alapján a cég biztosítani tudja az
adósságszolgálat (amennyiben hitelfelvételre kerülne sor) visszafizetését. Ugyanakkor az üzemeltetői konstrukció gazdasági és
szakmai stabilitását képes biztosítani az a lehetőség, hogy a leendő üzemeltetői struktúrában résztvevő gazdasági társaság tulajdonosi
összetételében a szakmai befektetők is kisebbségi tulajdonnal bírnak. Az új gazdasági társaság tulajdonosi struktúráját oly módon kell
kialakítani, hogy az szolgálja a térségi önkormányzatok érdekeit, illetve a rendszer üzemeltetését végző szolgáltató társaságok
biztosítsák a szakmaiságát, a működés és finanszírozás stabilitását. Ennek alapján az a megoldás javasolt, hogy az érintett térség
önkormányzatai és a leendő – az adott gyűjtési körzetben működő, a hatályos jogszabályi feltételeknek megfelelő – közszolgáltatók
alapítsanak céget. A társaság tulajdoni arányaiban javasolt az önkormányzati tulajdoni arányok szükséges minimumnál (51 %) nagyobb
mértékben történő növelése 66-74 %, a közszolgáltatói tulajdonnal szemben 26-34 %.
Fentiek alapján tehát a teljes rendszer üzemeltetésének koordinálását (üzemeltetés, begyűjtés, szállítás) egy újonnan alapított,
a térségi önkormányzatokat és az esetleges üzemeltetőket, mint tulajdonosokat magában foglaló gazdasági társaság látná el,
mint a létrejövő vagyon kezelője, hasznosítója.
A létrejövő gazdasági társaság ezt követően (mint az üzemeltetői konzorcium vezetője) az esetleges közszolgáltatókkal
konzorciumban tudna pályázni a szolgáltatási koncesszió elnyerésére.
A létrehozandó részvénytársaság egyes tagönkormányzati tulajdoni hányadát (illetve az alaptőke ráeső részét) a lakosság számának
és a beruházás értékének aránya határozza meg. A 4. sz. melléklet azt mutatja meg, hogy ha az önkormányzatok 51%-os
részesedéssel bírnak és a Társulás összes tagja részt kíván venni a cégben, akkor az egyes önkormányzatoknak mekkora
tulajdonrésze lesz. A társaság 10 M Ft jegyzett tőkével alapulna. Az önkormányzatok szavazat elsőbbségi részvénnyel rendelkeznének,
biztosítva azt, hogy elsősorban a települések érdekei érvényesüljenek a döntéshozatalnál.
Az önkormányzatok képviselő testületeinek döntést kell hozniuk, hogy részt kívánnak-e venni a részvénytársaságban a megküldött
alapszabály és együttműködési megállapodás tervezet alapján. Pozitív döntésüket 2012. augusztus 31. napjáig kell a GFSZ Kft-hez
eljuttatniuk, akik a nyilatkozatok alapján kiszámolják a konkrét tulajdoni hányadokat.
Ezt követően lehet konkrétan meghatározni a társaság létesítő okiratát. Szeptember elején a GFSZ megküldi az alapításhoz szükséges
előterjesztési anyagot, mely a cégbírósági bejegyzéshez szükséges és amelyet a leendő tulajdonos önkormányzatok képviselő
testületének kell elfogadnia (2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2. sz. melléklet 4.
pontjának b.) alpontja). A minél gyorsabb alapításhoz szükséges, hogy ez az önkormányzati második döntés 2012. szeptember 15.
napjáig megszülessen.
Azon társulási tagok helyett, akik nem kívánnak részt venni az új cégben, részesedésük másik önkormányzat szerzi meg. (A szakmai
befektetők 49% fölé nem mehetnek, ők önkormányzati részesedést nem szerezhetnek.) A lentebb ismertetett üzleti terv alapján is
látható, hogy az üzemeltető cégben tulajdonrésszel bírni nem ígérkezik rossz befektetésnek.
Amennyiben az üzemeltető cég nem nyer a pályázaton, vagy egyéb okból okafogyottá válik a cég fenntartása, a végelszámolást
követően a tagok az alapításhoz szükséges minimális költségek (pl. ügyvédi költség, közzétételi illeték) levonását követően
visszakapják az alaptőke rájuk eső részét. Tehát a cég alapításának kockázata nincs, viszont így lehetőség nyílik a közszolgáltatásban
való tevőleges részvételre és közvetlen érdekérvényesítésre.

3.

A Részvénytársaság létesítő okirata (alapszabály)

Az Alapszabály aláírói, mint Alapítók zártkörű alapítás útján, zártkörű működési formájú részvénytársaságot hoznak létre, melynek
Alapszabályát a 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) rendelkezései szerint foglalták egységes szerkezetbe (lásd 1.sz. melléklet)
Az idő rövidsége miatt a cégalapításban való szándékról legkésőbb 2012. augusztus 31-ig kell nyilatkozni, majd a cégalapításról – a
kiküldött anyag alapján – szeptember 15-ig kell döntést hozni. A nyári időszakban nehezebb képviselő-testületi, illetve közgyűléseket
tartani, de sajnos ezt a határidőt a projekt gyors, hatékony és a mindenkori jogszabályok szerinti lebonyolítása és későbbi működtetése
érdekében fokozottan be kell tartani. Az üzemeltető cégben tulajdonosként részt venni nem kötelező a tagok számára, de álláspontunk
szerint célszerű.
A Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabályához kapcsolódóan elkészült a tagokkal kötendő együttműködési
megállapodás tervezete is (lásd 2.sz. melléklet).

4.

A Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetését végző gazdasági társaság üzleti terve

A társaság üzleti terve az alábbi főbb egységekből áll:
•
•
•
•

mérlegterv (eszközök-források);
eredményterv;
cash-flow terv;
hitelkalkuláció (amennyiben szükséges);

4

•

pótlási terv.

A mérlegterv esetében az alábbi főbb feltételekkel számoltunk:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

az alapító tőke 10.000 eFt, mely 2012-ben befizetésre kerül és ebből az alapításhoz szükséges költések kifizetése, valamint
szoftver és hardver beszerzése történik meg az alakulás évében;
az eszközök esetében az immateriális javaknál vettük figyelembe a koncessziós díjat, melyet 30 éves lineáris
értékcsökkenéssel vettünk figyelembe a KEOP projekt önerejének mértékében;
a tárgyi eszközök esetében nem építettük be a már meglévő eszközök (saját tulajdonú eszközök) pótlásából származó nettó
eszközérték növekedést, kizárólag a KEOP projekt keretében létrejövő eszközök pótlása során a társaság tulajdonába kerülő
eszközök értékét tartalmazza ez a sor;
A forgóeszközök esetében a vevőköveteléseket az eredménytervben meghatározott értékesítés nettó árbevételének ¼-ben
határoztuk meg;
a pénzeszközök mértékét a cash-flow terv alapján rögzítettük;
a források esetében a saját tõke elemei kizárólag az eredményterv alapján meghatározott mérleg szerint eredménnyel, illetve
annak eredménytartalékba helyezésével változnak;
a hosszú lejáratú kötelezettségek esetében a koncessziós díj kifizetéséhez kapcsolódó tõketörlesztést vettük figyelembe a
részletes hitelkalkuláció alapján, amennyiben a koncessziós díj fizetését így kívánja megoldani a társaság; Felhívjuk a
figyelmet már most a 6. pontra (önerő), hiszen az abban foglaltak megvalósulása esetén ez az összeg nagymértékben
csökkenhet.
az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek között vettük figyelembe, hogy a szolgálatási koncesszió lejártával a pótlás során
beszerzett eszközöket a Társulás számára vissza kell juttatni, melyhez fedezetet kell biztosítani a mérlegben;
a rövid lejáratú kötelezettségek közül a szállítói kötelezettségeket az eredménytervben meghatározott anyag- és személyi
jellegű ráfordítások 10 %-ban határoztuk meg, míg a koncessziós díj 1 éven belüli banki törlesztő részletét ugyancsak itt
rögzítettük.

Az eredményterv összköltség eljárással került számításra, esetében az alábbi főbb feltételekkel számoltunk:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

a társaság működési költségeit összességében mintegy 60.000 eFt-ban határoztuk meg a hasonló tevékenységet végző
társaságok korábbi gazdálkodási adataira alapozva, melyből mintegy 25.000 eFt az anyag jellegű ráfordítások mértéke, míg
kb. 35.000 eFt a személyi jellegű ráfordítások értéke.
az értékcsökkenési leírás esetében mind a koncessziós díj, mind a vagyoni értékű jog lineáris értékcsökkenési leírását,
továbbá a KEOP projekt keretében beszerzett eszközök pótlása során a társaság tulajdonába kerülő eszközök
értékcsökkenését vettük figyelembe az RMT pótlási tervének megfelelően.
az egyéb ráfordításokat ugyancsak a hasonló tevékenységet folytató társaságok adatai alapján becsültük meg, elsődlegesen
a költségvetés felé fennálló kötelezettségek mértékét tekintve alapul.
a pénzügyi műveletek ráfordításai esetében a KEOP projekthez kapcsolódó koncessziós díj kamatköltségét vettük
figyelembe.
a teljes ráfordítások mértékének figyelembe vételével került meghatározásra a társaság értékesítési nettó árbevétele, oly
módon, hogy biztosítsa a valamennyi ráfordításhoz kapcsolódó megfelelő mértékű fedezetet, továbbá a banki
adósságszolgálathoz kapcsolódó esetleges tovább fizetési kötelezettségeket, valamint a pótlási tervben meghatározott
további forrásokat. A működés első két évében – tekintettel arra, hogy a KEOP projekt keretében még nem kerülnek
aktiválásra az eszközök – bérleti díj előleg kerül megállapításra, mely kizárólag a társaság mérlegében jelenik meg, árbevétel
vonzata nincs, ezért ebben az időszakban nem jelenik meg árbevételként az ehhez szükséges forrás.
a társasági adó fizetési kötelezettséget az első két évben 10 %-os mértékben, az azt követő időszakban 0 %-os mértékben
határoztuk meg, tekintettel arra, hogy az eredményből az eszközök pótlása történik meg, vagyis a mérleg szerinti eredmény
eredménytartalékba, illetve fejlesztési tartalékba kerül, amely csökkenti a társasági adó alapot.

A cash-flow terv a számviteli törvény szerinti kategóriák szerint került kalkulációra, oly módon, hogy figyelembe veszi a pótlási tervben
meghatározott forrásokat, továbbá a teljes banki adósságszolgálatot.
A banki hitel kalkulációja során az alábbi feltételekkel számoltunk:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

a hitel összege:
futamidő:
türelmi idő:
kamat:
hitel lehívás:
hitel visszafizetés:

3.286.843.559,- HUF;
17 év;
2 év;
10 % p.a.;
2 év alatt, negyedévente, egyenletes összegben;
- negyedévente kamatfizetés a türelmi idő alatt
- negyedévente tőke- és kamattörlesztés a türelmi idő lejártát követően;

Az üzleti terv alapján megállapítható, hogy a társaság működése hosszútávon is gazdaságosan és biztonságosan
fenntartható, az RMT által meghatározott kereteken belül. Ugyanakkor szükséges azt is rögzíteni, hogy a 2019-ben és 2022-ben
jelentkező, viszonylag magas mértékű pótlási igény, illetve az ugyanezen időszakban jelentkező magas banki adósságszolgálat gyors
mértékű díjnövekedést von magával, amely kizárólag a banki hitel kétéves türelmi időszaka alatt mérsékelhető – azaz a KEOP projekt
beruházási időszakában. A fenti megfontolások miatt a társaság éves árbevétele már 2017. évben el kell érje a 700.000 e Ft-ot, mely
ezt követően gyakorlatilag szinten tartható.
Amennyiben bármely okból kifolyólag nem a társaság nyerné el a közbeszerzést, akkor a társaság végelszámolással megszűntethető, a
ténylegesen kifizetett alapítási költségek levonását követően a tagok részére a fennmaradó, tőkével arányos maradék kifizetésre kerül.
Abban az esetben, ha a KEOP projekt bármely okból nem nyerne támogatást, de a tagok feltett szándéka a továbbiakban is az, hogy a
társaságot működtetve a KEOP projektben meghatározott eszközöket saját forrásból, lassúbb ütemben megvalósítsa, úgy lehetőség
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van arra, hogy az üzleti terv alapján, a korrigált feltételek beépítésre kerüljenek, és ennek alapján új beruházási ütemezéssel valósuljon
meg az egységes hulladékgazdálkodási rendszer.
5.

Az üzemeltetés koncepciója összefoglalva:

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás a KEOP 7.1.1.1. programhoz szükséges pályázati dokumentációt
elkészítette, melynek keretében meghatározta az üzemeltetési koncepciót.
Ezt követően a várható jogszabályi változások miatt a koncepció felülvizsgálata vált szükségessé. A felülvizsgálat során áttekintésre
kerültek az üzemeltetési koncepció fő elemei, az egyes elemeket megalapozó jogszabályok változása és azok hatása a koncepció
valamennyi elemére. A legoptimálisabb üzemeltetési koncepció lényege az alábbi:

6.

1.

A hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátásának szervezését a társult települési önkormányzatoknak át kell
ruházniuk a Társulásra.

2.

a Társulás a közszolgáltatási feladatok ellátására (begyűjtés és szállítás), illetve a KEOP projektben megvalósuló és
az önkormányzatok által részére használatba adandó létesítmények üzemeltetésére, használatára és hasznosítására
(üzemeltetés) egy összevont nyílt közbeszerzési eljárásban választja ki a vállalkozót. Az eljárás tárgya: szolgáltatási
koncesszió.

3.

a nyertes cégnek kell biztosítani a projekt önerejét, a közszolgáltatási és üzemeltetési (szolgáltatási) koncesszió
díjából.

Önerő finanszírozás módja

Társulásunk a benyújtott pályázatban jelezte, hogy a vállalt önerő összegét az üzemeltető által történő finanszírozás módszerével tudja
biztosítani.
A Társulás 2012. június 27-i ülésén továbbra is ezt a megoldást támogatta, azzal a kiegészítéssel, hogy felkészüljön az új
hulladékgazdálkodási törvény tervezett előírásainak való megfelelésre.
A pályázat benyújtásakor a szelektív gyűjtéssel kapcsolatos tételek esetében a maximális támogatási arány 85%, egyéb tételek
esetében 70% volt.
Önerő csökkentési lehetőség:
A belügyminiszter 6/2012. (III.1.) BM rendelete alapján a benyújtott és nyertes önkormányzati fejlesztési célú pályázatokhoz szükséges
saját forrás kiegészítéséhez EU Önerő Alap támogatás igényelhető abban az esetben, ha a fejlesztés még nem kezdődött meg, vagy a
fejlesztés folyamatban van. Az igény a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek kialakítása tárgyú pályázatok esetében is
benyújtható.
Az EU Önerő Alapból, a vissza nem térítendő támogatás mértéke nem haladhatja meg a pályázó költségvetésében vállalt saját
forrásának 50%-át, mely pályázatonként a 900 millió forintot nem haladhatja meg.
Amennyiben a fejlesztés több település részvételével valósul meg, akkor a 900 millió Ft településenként további 90 millió Ft-tal
megemelhető, de a támogatás összege nem haladhatja meg a pályázó költségvetésében vállalt saját forrásának százalékában
kifejezve az 50%-ot.
A társulás esetében ez – a fenti 95 %-os támogatási intenzitással még nem számolva - azt jelenti, hogy a benyújtott pályázati anyagban
szereplő 10 326 236 749 Ft-os teljes beruházásból a társulás önereje 2 836 483 559 Ft. Ez maximálisan kb. 1,420 milliárd Ft EU
önerő alap támogatást jelenthetne sikeres pályázat esetén. (Mivel a fejlesztésben több település érintett, ezért a rendelet alapján a
társulás a 900 milliós Ft-os támogatás mellett, további kb. 518,5 millió Ft plusz támogatásra is pályázhat.)
A támogatásra a pályázatot 2012. október 1-ig lehet benyújtani a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez, amennyiben a
Közreműködő Szervezet a társulás már benyújtott 2. fordulós pályázati anyagát kivitelezésre alkalmasnak ítéli, az erre vonatkozó
Támogatási Szerződés megkötésre került, vagy az ezt helyettesítő támogatói okiratot, határozatot a Közreműködő Szervezet a társulás
részére megküldte. Amennyiben ez megtörténik, nagyon fontos, hogy minden települési önkormányzat haladéktalanul szolgáltassa a
pályázat beadásához szükséges nyilatkozatot, hogy a határidőket tartani tudjuk. Az ehhez szükséges határozati javaslatokat a GFSZ a
döntést követően azonnal megküldi a tagoknak.
7.

Közbeszerzés

A hulladékbegyűjtésre vonatkozó közszolgáltatás további biztosításával kapcsolatosan felmerült annak a lehetősége, hogy a Társulás
vállalja fel a közbeszerzési eljárás lebonyolítását a tagönkormányzatok helyett. Indokolja ezt az is, hogy a kiírásnak meg kell felelni a
pályázatunkban vállalt kötelezettségeiknek is. Ennek érdekében célszerű a hulladékgazdálkodási rendszert felépítő körzetekre kiírni a
közbeszerzési pályázatot, mivel így kedvezőbb szolgáltatási díjat is lehet elérni a költségek megoszlása miatt.
A körzetek kialakításánál a pályázatban meghatározott alapelveket kell figyelembe venni az alábbiak szerint:
1.sz körzet: azok a települések tartoznak ide ahonnan a vegyes kommunális hulladék beszállítása a tatabányai előkezelő műbe
történik.
2.sz. körzet: azok a települések tartoznak ide ahonnan a vegyes kommunális hulladék beszállítása a bicskei előkezelő műbe
történik.
3.sz. körzet: azok a települések tartoznak ide ahonnan a vegyes kommunális hulladék beszállítása a szentendrei átrakóba
történik.
4.sz. körzet: azok a települések tartoznak ide ahonnan a vegyes kommunális hulladék beszállítása a szigetszentmiklósi átrakóba
történik.
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Természetesen a közbeszerzési kiírás nem akadálya annak, hogy azok a települések, akiknek a közszolgáltatási szerződésük 2012.
december 31. napjáig lejár és átadták a közszolgáltatási feladatszervezési hatáskörüket, kiírják az egyedi közszolgáltatásra vonatkozó
közbeszerzésük addig, amíg a Társulás a fentiekben hivatkozott közszolgáltatási szerződést nem köti meg (üzemeltetés, begyűjtés,
szállítás). Azonban, fontos, hogy a kiírás során figyelemmel legyenek arra, hogy biztosítsák az ajánlattételi felhívás visszavonásának
illetve a szerződéskötéstől való elállás lehetőségét, így nyitva marad a jogi lehetőség, hogy ha a KEOP pályázat támogatói döntése
megszületik, az egységes rendszerben történjen a szolgáltatás.
8.

Problémák amennyiben a projekt nem valósul meg

Az elkövetkezendő döntések meghozatala és a feladatok elvégzése a társulási tagok közös érdeke.
Amennyiben a projekt nem valósul meg a következő problémákkal kell szembenézni:
•

A Társulás területén már csak a tatabányai hulladéklerakó működik, mely még legfeljebb két évig tudja befogadni a
hulladékot. A pályázat keretében kerülne sor az új hulladéklerakó kiépítésére.

•

Amennyiben nem épül új lerakó, kizárólag a fővároshoz tartozó lerakó lehetősége marad meg, tekintettel arra, hogy a
közelebbi lerakók mind uniós támogatással épültek, így azok igénybevétele a Társulás tagjai számára nem lehetséges.

•

Az előkészített jogszabályi változások szerint 2013-tól bevezetésre kerül a lerakói járulék, melynek mértéke évről évre
jelentősen növekedhet. A rendszer kiépítésével és üzemeltetésével csökken a lerakott hulladék mennyisége, így a díj is.

Fenti feladatokhoz kapcsolódóan a társulásnak a 5. sz. mellékletben ütemezett feladattervet kell végrehajtania, amelyhez kérjük a
társulási tagok szíves együttműködését.
Az augusztus 31-ig meghozandó képviselő testületi határozatok szövegszerű javaslatát a 6. sz. melléklet tartalmazza.

6. sz. melléklet
Képviselő-testületi határozati javaslatok

1 UUUUU.. Önkormányzatának képviselő testülete/közgyűlése dönt arról, hogy az önkormányzat a Duna-Vértes köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás területén lévő települési önkormányzatok többségi tulajdonában lévő a települési szilárd hulladék
begyűjtésére, szállítására, és a hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetésére pályázó gazdasági társaságban tagként részt kíván
venni, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a létrehozni kívánt gazdasági társaságban való részesedés és egyéb – a
működésre, és az alapításra vonatkozó – kérdések tekintetében az érintett települési önkormányzatokkal és más leendő tulajdonos
társakkal a szükséges tárgyalásokat folytassa le.
2. UUUUUUU Önkormányzat képviselő testülete/közgyűlése dönt arról, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
(Ötv.) 9. § (3) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (Hgt.) 21. § (3) bekezdés a) pontjában
meghatározott hatáskörét a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásra ruházza oly módon, hogy a
hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás keretében a települési szilárdhulladék begyűjtésére,
szállítására vonatkozó közbeszerzési eljárást is az önkormányzat helyett folytassa le és az eljárás eredményeként a közszolgáltatási
szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg.

MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött a ................................................................. Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okiratához
kapcsolódóan, annak kötelmi alap-Megállapodásaként az I. számú mellékletében rögzített felek (a továbbiakban Felek) között, a mai
napon az alábbi tartalommal:
I.
PREAMBULUM

I/1. Szerződő felek előtt ismert, hogy a Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program keretében az érintett települési
önkormányzatok, valamint a térségekben elhelyezkedő üzemeltető Gazdasági Társaságok (közszolgáltatók) egységes üzemeltetési
rendszer létrehozását tűzték ki célul.
I/2. A Felek egységes akarat-elhatározása alapján, a közszolgáltatás egységes üzemeltetést, továbbá a KEOP Projekt keretében
léterejövő eszközök üzemeltetését, használatba adását és hasznosítását egy többségi önkormányzati tulajdonú, zártkörűen működő
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részvénytársaság keretében kívánják megoldani (továbbiakban: Részvénytársaság), mely társaság alapítása a jelen Megállapodás
aláírásával egyidejűleg megtörténik, az EU Strukturális Alap és Kohéziós Alapjára, illetve a hulladékgazdálkodásra vonatkozó
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.
I/3. Felek külön rögzítik, hogy az egymással, illetőleg a Részvénytársasággal kapcsolatos jogviszonyukat a fenti pontban nevesített
jogszabályokkal összhangban, jelen Megállapodás és a Részvénytársaság Alapító Okirata feltételei szerint szabályozzák.
I/4. Felek (az Alapító Okirat 3.1. pontjában nevesített Részvényesek) megállapodnak abban, hogy a Duna-Vértes köze Regionális
Regionális Hulladékgazdálkodási Program alapján – összhangban az Alapító Okirat 3.1. pontjában rögzítettekkel – tagozódnak:
Bicske körzete;
Tatabánya körzete;
Szentendre körzete;
Szigetszentmiklós körzete;

−
−
−
−

Az egyes körzeteket alkotó önkormányzatok, valamint a körzetekben lévő közszolgáltató gazdasági társaságok részletes felsorolását a
jelen Megállapodás I. számú melléklete tartalmazza.
II.
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

II/1. A jelen Megállapodást Félként aláíró települési önkormányzatok és alapító üzemeltető Gazdasági Társaságok egységesen
kötelezettséget vállalnak arra, hogy tevékenységük során a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően járnak el.
II/2. Felek kölcsönös együttműködési kötelezettséget vállalnak arra, - szem előtt tartva a Részvénytársaság Alapító Okiratának 3.3.
pontjában lefektetett alapelveket – hogy a későbbiekben minden eszközzel segítik, illetve nem akadályozzák a Társaság, valamint a
kialakított üzemeltetési, vagyonkezelési -hasznosítási rendszer működését.
II/3. Együttműködésük keretében Felek kötelezettséget vállalnak a szükséges lakossági, területi szilárdhulladék begyűjtési, feldolgozási
és mennyiségi adataik szolgáltatására, továbbá a már meglévő üzemeltetési és közszolgáltatási szerződéseik rendelkezésre
bocsátására.
II/4. Felek kötelezik magukat arra, hogy a tudomásukra jutott, a Részvénytársaság ügyeit érintő információkat bizalmasan kezelik,
azokat csak a közös üzemeltetés tárgykörében használják fel.
II/5. Felek vállalják, hogy a saját hatáskörükben, a saját hatáskörüket érintő jogszabályos döntéseiket időben meghozzák, a
végrehajtáshoz szükséges rendelkezéseket haladéktalanul megteszik, feladataikat határidőre teljesítik.
II/6. Az alapító üzemeltető gazdasági társaságok külön-külön is vállalják, hogy legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésekor
megfelelnek az Alapító Okirat 3.2.2. pontjában, illetőleg a 224/2004. (VII. 22.) Kormányrendeletben megjelölt követelményeknek.
II/7. Felek kinyilvánítják, hogy a Részvénytársaság Alapító Okiratában foglaltakon túlmenően a Felügyelő Bizottság előzetes
állásfoglalása szükséges valamennyi, a Társaság fő tevékenységi körébe nem tartozó szerződés megkötéséhez is.
Emellett Felek azt is rögzítik, hogy amennyiben a Felügyelő Bizottság a 9.7. valamint a 11.2. pontokban foglaltak tekintetében nemleges
állásfoglalást terjeszt elő, úgy azt a Részvényesek kötötten kezelik, mely azonban nem zárja ki, hogy a társaság közgyűlése minimum
¾-es többségű határozatával az FB állásfoglalásától eltérő döntést hozzon.
III.
DÍJPOLITIKA

III/1. A jelen Megállapodást aláíró Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közszolgáltatás igénybevételéhez – az Európai Unió
követelményrendszerére és a fokozatosság elvére figyelemmel, továbbá az egyes települések egységes teherviselése érdekében – a
projekt keretében megvalósuló beruházások üzemeltetésre egységes díjpolitikai elveket, és ezen egységes díjpolitikai elvek alapján
egységes díjkalkulációt alkalmaznak (az eszközhasználathoz kapcsolódó bérleti díjak egységesen alakulnak). A tagi települési
önkormányzatok az egységes díjkalkulációtól történő díjeltérésük esetén kompenzációra kötelesek a Részvénytársaság irányában.
III/2. Felek Megállapodása értelmében az egységes üzemeltetési díjkalkuláció (és az egyes díjtételek) elfogadása, illetőleg az attól való
eltérés megengedhetősége a Közgyűlés háromnegyedes többséggel meghozott határozatához kötött (ld.: Alapító Okirat 6.4.14. és 6.5.
pont).
IV.
A „TULAJDONI ARÁNY” VÉDELME
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IV/1. A jelen Megállapodást aláíró Felek egységes akarata szerint, az üzemeltetésre létrehozott Részvénytársaságban a tagi települési
önkormányzatok legalább 51 %-os, az alapító üzemeltető gazdasági társaságok legfeljebb 49 %-os tulajdoni hányaddal
rendelkezhetnek, az Alapító Okirat 5.3.1. pontjában rögzített részvényjegyzési szabályok figyelembevételével.
IV/2. Felek a fenti pontban meghatározott tulajdoni arányok védelmére és korlátozások betartására jelen megállapodás aláírása által
kötelezettséget vállalnak.
V.
AZ EGYES RÉSZVÉNYFAJTÁKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
V/1. Elővásárlási jogot biztosító elsőbbségi részvényekre vonatkozó szabályok:
V/1.1. Felek megállapodnak, hogy a Részvénytársaság egyik Részvényese sem rendelkezhet a Részvénytársaság elővásárlási jogot
biztosító elsőbbségi részvényeinek 50%-ával. Amennyiben bármely Fél/Részvényes megszerzi a részvények 50 %-át, köteles a fenti
szabálynak megfelelően ezen arányt meghaladó részvényeinek a szerzéstől számított 30 napon belüli elidegenítésére.
V/2. A törzsrészvényeken biztosított elővásárlási jogra vonatkozó szabályok:
V/2.1. Jelen megállapodást aláíró Felek, egységes elhatározásuk szerint, az Alapító Okirat első módosításával, de legkésőbb a
Társaság cégbejegyzésétől számított két éven belül - az elővásárlási jogot biztosító elsőbbségi részvények mellett - a
törzsrészvényeken is elővásárlási jog alapítására vállalnak kötelezettséget.
V/2.2. Felek a V/2.1. pontban rögzített, törzsrészvényeken biztosított elővásárlási jogot az egyes értékpapírok előállításának,
kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló, módosított 98/1995. (VIII.24.) Kormányrendelet szabályai
alapján, felülbélyegzéssel kívánják feltüntetni.
V/2.3. Felek a tagi önkormányzatok többségi részesedése (tulajdoni hányada) fenntartás (ld. IV/1. pont) és az Alapító Okiratban
megfogalmazott üzemeltetési célok megvalósítása érdekében, a törzsrészvények átruházása vonatkozásában, az elővásárlási jog
gyakorlását egymás között az alábbiak szerint korlátozzák:
−

A tagi települési önkormányzatok részvényátruházásakor elsődlegesen az adott körzeten belül elhelyezkedő többi települési önkormányzatnak van elővásárlási joga.
Amennyiben a körzeten belül egyik település sem kíván elővásárlási jogával élni, úgy ezen jog másodlagosan a körzeten
kívüli tagi önkormányzatokat illeti. Amennyiben egyik tagi települési önkormányzat sem kíván elővásárlási jogával élni, úgy
harmadlagosan .......................................... Város Önkormányzata vállal kötelezettséget a részvények jegyzésére. Az
elővásárlási jog gyakorlása során a jelen Megállapodás IV/1. pontjában foglaltak értelemszerűen irányadók.

−

Az alapító üzemeltető gazdasági társaságok
részvény-átruházása esetén elsősorban a többi tagi üzemeltető gazdasági társaság rendelkezik elővásárlási joggal.
Amennyiben egyik alapító üzemeltető gazdasági társaság sem kíván élni elővásárlási jogával, úgy a közszolgáltató
társaságok előzetes megállapodása alapján a ........................................... vállal kötelezettséget a szolgáltatói részvények
jegyzésére. Az elővásárlási jog gyakorlása során a jelen Megállapodás IV/1. pontjában foglaltak értelemszerűen irányadók.
VI.
ALLOKÁCIÓ SZABÁLYAI

VI/1. Jelen megállapodást aláíró Felek kinyilvánítják, hogy a vagyoni hozzájárulását határidőre nem teljesítő (részvényeit alapításkor
nem jegyző, illetőleg az alaptőke-emelés esetén nem teljesítő), kieső Részvényes részvényeit a többi Részvényes jogosult lejegyezni.
Abban az esetben, ha a Részvényesek egyike sem vállalja át a kieső Részvényes vagyoni hozzájárulását, úgy azok jegyzésére
........................................... Város Önkormányzata jogosult és a Részvénytársaság Alapító Okiratában és jelen Megállapodásban
egyaránt erre kötelezettséget is vállal.
VI/2. Felek tudomással bírnak arról, hogy abban az esetben, ha a kieső Részvényes vagyoni hozzájárulását ..................................
Város Önkormányzata nem jegyzi le és e kötelezettséget más személy sem vállalja át – a Gt 222. § (3) bekezdésében foglalt
rendelkezésének megfelelően – az alaptőkének a késedelembe esett Részvényes által vállalt vagyoni hozzájárulás mértékének
megfelelő, a Gt 258. § (1) bekezdés szerinti leszállítása kötelező.
IV/3. Jelen Megállapodás VI/1. pontjában rögzített „többi részvényes” jegyzési jogosultságának a sorrendjére – a kieső tag valamennyi
részvényére kiterjedően – az V/2.3. pontban foglaltak megfelelően alkalmazandók.
VII.
DELEGÁCIÓ AZ IGAZGATÓSÁGBA
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VII./1. Delegáció: (5 tag esetén)
A Részvénytársaság Igazgatóságának tagjait Felek az alábbiak szerint delegálják:
−

A jelen Megállapodás I/4. pontja alapján
........................................ Város Önkormányzata, valamint ..............................................Város Önkormányzata 1-1 főt
delegálnak:
........................................
........................................

..................................
..................................

az alapító üzemeltető gazdasági társaságok

−
közös megegyezés alapján 3 főt delegálnak:
...........................................
...........................................
...........................................

VIII.
DELEGÁCIÓ A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGBA

VIII/1. A Felügyelő Bizottság tagjait (3 fő) a Felek a - jelen Megállapodás I/4. pontja alapján - delegálják az alábbi felosztás szerint:
−

A jelen Megállapodás I/4. pontja alapján
........................................ Város Önkormányzata, valamint ..............................................Város Önkormányzata 1-1 főt
delegálnak:
........................................
........................................

..................................
..................................
A fennmaradó 1 tagot az alapító üzemeltető

−
gazdasági társaságok közös megegyezés alapján delegálják:
...........................................
IX.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

IX/1. Felek jelen megállapodást a .............................................. Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító
Okiratával összhangban, mint mindannyiukra kötelező érvényű szerződést írják alá és fogadják el együttműködésük teljes időtartamára.
Egyúttal leszögezik, hogy ezen Megállapodás tartalma elsődleges akaratukat és szándékukat tükrözi bármely más később kötendő
szerződéseikkel, kötelezettségvállalásaikkal szemben, beleértve az esetlegesen azokban foglalt és jelen Megállapodással
ellentmondásban levő rendelkezéseket is.
IX/2. Jelen megállapodás a ............................................ Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okiratának alapdokumentumát képezi. A jelen Megállapodás rendelkezései elsődleges kötelezettségvállalásnak tekintendők, amennyiben esetleges
ellentmondás mutatkozna az Alapító Okiratban foglaltakkal.
IX/3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Ptk. szabályai irányadók.
.........................................., 2012. ...........................................

................................................................ Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
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ALAPSZABÁLYA

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1.1. A jelen Alapszabály aláírói, mint Alapítók zártkörű alapítás útján, zártkörű működési formájú részvénytársaságot hoztak létre,
melynek Alapszabályát a 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) rendelkezései szerint módosították és az alábbiak szerint foglalták
egységes szerkezetbe.
Alapítók (a Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagi önkormányzatai, valamint az alapító üzemeltető
gazdasági társaságok) az EU Kohéziós Alap keretében, az Európai Unió követelményeinek megfelelő regionális integrált
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszert kívánnak létrehozni és üzemeltetni.
Alapítók célját képezi az érintett régió közös üzemeltetési rendszerének megvalósítása, valamint a közszolgáltatói szerződések
megkötése, illetőleg a már fennálló szerződések hatályban tartása. Ezen elvi és jogszabályi alapjaikat felmérve, Alapítók közösen
létrehozzák a jelen Alapszabályban meghatározott többségi önkormányzati tulajdonú részvénytársaságot, mely a már meglévő és a
létrejövő új hulladékgazdálkodási rendszer működésében kohéziót teremt.
Alapítók ezen együttműködésük során messzemenően figyelembe veszik az irányadó uniós előírásokat, valamint a magyar jogszabályi
rendelkezéseket. Egységesen törekszenek arra, az új szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer üzemeltetése megfeleljen a hazai és
Európai Uniós normáknak, valamint biztosítja az EU Kohéziós Alap és a magyar állami támogatással létrejött létesítmények önfenntartó
működését.
1.2. A jelen Alapszabály V. fejezetében meghatározott mértékű alaptőkét megtestesítő összes részvény átvételére a III. fejezet szerinti
Alapítók kötelezettséget vállaltak.
1.3. A Társaság Igazgatóságának tagjai az alábbi személyek:
Név:
Születési hely:
Születési idő:
Anyja neve:
Lakcím:
Szem.ig.szám:
Megbízás időtartama:

.........................................
.........................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................

1.4. A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai az alábbi személyek:
Név:
Születési hely:
Születési idő:
Anyja neve:
Lakcím:
Szem.ig.szám:
Megbízás időtartama:

.........................................
.........................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................

1.5. A Társaság könyvvizsgálója .... évre szólóan:
......................................................................... (székhely: -------------------------------------- , cg.: .................................................), kijelölt
könyvvizsgáló:
Név:
Születési hely:
Születési idő:
Anyja neve:
Lakcím:
Szem.ig.szám:
Megbízás időtartama:

.........................................
.........................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................

1.6. A Társaság határozatlan időre alakul.
II. A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE
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2.1.
A
Társaság
cégneve:
........................................................................................................

.............................................................................................

A
Társaság
cégneve
angolul:
........................................................................................................

.............................................................................................

A Társaság rövidített cégneve magyarul: .........................................................................
A Társaság rövidített cégneve angolul: .........................................................................
2.2. A Társaság székhelye: ..............................................................
III. A TÁRSASÁG TAGJAI
3.1. A jelen Alapszabályt aláíró Alapítók (Részvényesek) korábbi együttműködésük alapján és a földrajzi elhelyezkedés szerint
körzetekre (térségekre) bontott besorolást fogadtak el.
A Körzet (térség) fogalma: A Részvénytársaságban résztvevő alapítói önkormányzatok és a hozzájuk kapcsolódó üzemeltetők, a
hulladékgazdálkodás területén az Európai Unió és a magyarországi jogszabályok előírásai alapján sajátos hulladéklerakó-központú,
logisztikai körzeteket alakítottak ki, mely körzeti felosztás alapjául szolgált a települések későbbi hulladékgazdálkodási rendszerének
kialakításához és működéséhez. Ezen logisztikai felosztást, mint fogalmat jelöli az Alapszabály körzetnek.
A körzetek felosztása az alábbiakban kerül részletezésre:
Bicske körzete

Sorsz.

Önkormányzat

Székhely

1.
Tatabánya körzete

Sorsz.

Önkormányzat

Székhely

1.
Szentendre körzete

Sorsz.

Önkormányzat

Székhely

1.
Szigetszentmiklós körzete

Sorsz.

Önkormányzat

Székhely

1.
, települési önkormányzatok, valamint

Sorsz.

Közszolgáltató

Cégjegyzék szám

Székhely

1.
, alapító üzemeltető Gazdasági Társaságok

együttesen és a továbbiakban, mint Részvényesek
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3.2. A Részvénytársaságra vonatkozó alkalmassági követelmények
3.2.1. A Részvényesek jelen Alapszabályban rögzíteni kívánják, hogy a Részvénytársaságnak - céljára tekintettel - meg kell felelnie a
3.2.2. pontban nevesített alkalmassági követelményeknek.
3.2.2. A Részvénytársaságnak legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésekor rendelkeznie kell:
a) a közszolgáltatási tevékenység folytatásához szükséges, érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel;
b) a közszolgáltatás ellátásához szükséges - hatósági engedéllyel rendelkező és megfelelő műszaki állapotban levő - járművekkel,
gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel;
c) olyan - tulajdonában, kezelésében vagy bérleményében levő - hatóságilag engedélyezett telephellyel, amely alkalmas a
közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, tisztítására, fertőtlenítésére és
karbantartására;
d) olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás keretében ellátni szándékozott tevékenység gyakorlása során
esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek;
e) a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú - és a jogszabályi előírásoknak megfelelően - képzett szakemberrel;
f) nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez
szükséges feltételekkel;
g) minden egyéb feltétellel, amit jogszabály a közszolgáltatási tevékenység folytatásához előír.
3.3. Társaság üzemeltetési alapelvei, szervezeti elkötelezettségei:
Az alapító Részvényesek egységesen kinyilvánítják a Részvénytársaság működésére vonatkozó üzemeltetési, szervezeti alapelveiket:
3.3.1. egységes üzemeltetési rendszer biztosítása;
3.3.2. az önkormányzatok által meghatározott elsődleges közszolgáltatási célok biztosítása;
3.3.3. az vagyon üzemeltetése, használatba adása és hasznosítása, továbbá a vagyonhoz kapcsolódó vagyonvédelemi és pótlási
tevékenység ellátása;
3.3.4. az alaptevékenységet kiegészítő hulladékgazdálkodási szolgáltatások vállalása;
3.3.5. a leghatékonyabb működési eljárások bevezetése;
3.3.6. egységes amortizációs rendszer kidolgozása;
3.3.7. az önkormányzati közszolgáltatási feladatok ellátására, egységes működési elvek kialakítása;
3.3.8. az alapító önkormányzatok részére a hulladékgazdálkodás területén felmerülő rendkívüli helyzet esetén segítségnyújtás;
3.3.9. egységes alvállalkozói rend kialakítása;
3.3.10. az alapító önkormányzatok eszközeinek átvétele hasznosításra vagy értékesítésre.
IV. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE
4.1. A Társaság tevékenységi köre a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere Szerint:
TEÁOR 2008
A Társaság fő tevékenysége:
38.21
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
35.11
35.12
35.13
35.14
35.21
35.30
38.11
38.12
38.22
38.32
43.99
46.77
68.20
70.10
74.90
77.12
77.31
77.32
77.39

Villamosenergia-termelés
Villamosenergia-szállítás
Villamosenergia-elosztás
Villamosenergia-kereskedelem
Gázgyártás
Gőzellátás, légkondicionálás
Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Veszélyes hulladék gyűjtése
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Hulladék újrahasznosítása
Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
Hulladék-nagykereskedelem
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Üzletvezetés
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
Mezőgazdasági gép kölcsönzése
Építőipari gép kölcsönzése
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

13

77.40
82.99
94.99

Immateriális javak kölcsönzése
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

4.2. Jelen Alapszabályt aláíró Részvényesek tudomásul veszik, hogy engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet
csak ilyen engedély birtokában, illetve a nyilvántartásba vétel megtörténtét követően fejt ki a részvénytársaság.
V. ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK
5.1. A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje): .......000.000,- Ft, azaz ......... millió Forint, amely kizárólag készpénzből áll.
5.2. A részvénytársaság alaptőkéje
−
............ darab, egyenként 1.000,- Ft névértékű, nyomdai úton előállított, névre szóló elővásárlási jogot biztosító elsőbbségi
részvényből,
−

............ darab, egyenként 1.000,- Ft névértékű, nyomdai úton előállított, névre szóló törzsrészvényből áll.

Az azonos részvényfajtához tartozó részvények azonos részvényesi jogokat biztosítanak.
A részvény átruházása a
részvénytársasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor
gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.
5.3. A Társaság Részvényesei kijelentik, hogy - a 1.2. pontban foglaltaknak megfelelően - valamennyi részvényt maguk veszik át.
5.3.1. A Részvényesek a részvényeket az alábbiak szerint jegyezték:
A ............. darab, egyenként 1.000,- Ft névértékű, nyomdai úton előállított, névre szóló elővásárlási jogot biztosító elsőbbségi
részvényből a Részvénytársaság valamennyi Részvényese 1-1 darabot jegyzett.
A fennmaradó ......................000,- Ft-os vagyoni hozzájárulásból – az 51%-os önkormányzati tulajdoni részesedés figyelembevételével az önkormányzatok ....................,- Ft összegnek megfelelő, ................. db egyenként 1000,- Ft névértékű; a szolgáltató társaságok
pedig .........................,- Ft összegnek megfelelő, ................. db egyenként 1000,- Ft névértékű névre szóló törzsrészvényt jegyeztek,
lakosságarányos bontás szerint. A lakosságszám összesen: ................... fő.
A UU.. tagi települési önkormányzat (körzetek szerint felosztva) a részvényeket az alábbiak szerint jegyezte:
Bicske körzete
Részvényes
Sorsz.
1.

Elsőbbségi
részvények
(db)
1

Törzsrészvények
(db)

Vagyoni hozzájárulás
(Ft)
.......000

........

Σ:

Σ: ...........

Σ:

Σ: ...........

Σ:

Σ: ...........

Σ:

.........000

Tatabánya körzete
Részvényes
Sorsz.
1.

Elsőbbségi
részvények
(db)
1

Törzsrészvények
(db)

Vagyoni hozzájárulás
(Ft)
.......000

........

Σ:

.........000

Szentendre körzete
Részvényes
Sorsz.
1.

Elsőbbségi
részvények
(db)
1

Törzsrészvények
(db)

Vagyoni hozzájárulás
(Ft)
.......000

........

Σ:

.........000

Szigetszentmiklós körzete
Részvényes
Sorsz.

Elsőbbségi
részvények

Törzsrészvények
(db)
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Vagyoni hozzájárulás
(Ft)

(db)
1

1.

.......000
Σ: ...........

........

Σ:

Σ:

.........000

A UU.. alapító üzemeltető gazdasági társaság a részvényeket (az ellátott lakosok aránya alapján) az alábbi megoszlás szerint
jegyezte:
Részvényes
Sorsz.
1.

Elsőbbségi
részvények
(db)
1

Törzsrészvények
(db)

Vagyoni hozzájárulás
(Ft)
.......000
Σ: ...........

........

Σ:

Σ:

.........000

5.3.2. Minden Részvényes köteles az 5.3.1. pontban foglalt vagyoni hozzájárulásának 50%-át alapításkor, a fennmaradó összeget
pedig az 5.4.1. pontban foglaltak szerint, készpénzben befizetni a Társaság számára.
5.4. A részvénybefizetés feltételei és elmulasztásának jogkövetkezményei:
5.4.1. A Részvényes köteles a vagyoni hozzájárulás 50 %-át legkésőbb ...................-i határnappal megfizetni.
5.4.2. Azt a Részvényest, aki a jelen Alapszabályban (illetve az esetleges alaptőke-emelések esetén a közgyűlési határozatban) vállalt
vagyoni hozzájárulását az ott meghatározott időpontig nem teljesíti, a Társaság Igazgatósága harminc napos határidő kitűzésével
felhívja a teljesítésre. Az Igazgatóság a felhívást a Társaság Részvényesei számára is megküldi. A felhívásban utalni kell arra, hogy a
teljesítés elmulasztása a részvényesi jogviszony megszűnését eredményezi. A fenti határidő eredménytelen eltelte esetében a
részvényesi jogviszony a határidő lejártát követő napon megszűnik. Az a részvényes, akinek részvényesi jogviszonya a fentiek miatt
szűnt meg, a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása miatt a Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai
szerinti felelősséggel tartozik.
5.4.3. A vagyoni hozzájárulását határidőre nem teljesítő (részvényeit alapításkor nem jegyző, illetőleg az alaptőke-emelés esetén nem
teljesítő), kieső Részvényes részvényeit a többi Részvényes jogosult lejegyezni. Abban az esetben, ha a Részvényesek egyike sem
vállalja át a kieső Részvényes vagyoni hozzájárulását, úgy azok jegyzésére ........................ Város Önkormányzata jogosult és ezen
Okiratban erre kötelezettséget is vállal.
Abban az esetben, ha a kieső Részvényes vagyoni hozzájárulását ..................... Város Önkormányzata nem jegyzi le és e
kötelezettséget más személy sem vállalja át - a Gt. 222. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően - az alaptőkének a
késedelembe esett Részvényes által vállalt vagyoni hozzájárulás mértékének megfelelő, a Gt. 258. § (1) bekezdés szerinti leszállítása
kötelező.
5.5. A részvények nyomdai úton kerülnek előállításra, és azokat a cégjegyzés szabályai szerint az Igazgatóság két tagja aláírásával
látja el.
A részvényeken fel kell tüntetni a Társaság cégnevét, székhelyét; a részvény sorszámát, sorozatát, névértékét; az első tulajdonos
nevét, a részvényfajtához, részvényosztályhoz illetve részvénysorozathoz fűződő, az Alapszabályban meghatározott jogokat; a
kibocsátás időpontját (az alapszabály, illetve alaptőke-emelés esetén az alapszabály módosításának keltét), az alaptőke nagyságát, a
kibocsátott részvények számát; az Igazgatóság két tagjának aláírását; az értékpapír kódját; a részvény átruházásának korlátozása
vagy annak a Részvénytársaság beleegyezéshez kötése esetén a korlátozás tartalmát, a Részvénytársaság beleegyezési jogát.
5.6. Minden egyes részvényhez külön szelvényív tartozik, amely 15 db osztalékszelvényre és 1 db szelvényutalványra tagozódik. A
szelvényutalvány tulajdonosa az azon feltüntetett időponttól kezdődően újabb, az előzővel megegyező szelvényív átvételére jogosult.
Az osztalékszelvényen fel kell tüntetni a részvény sorszámát, valamint az osztalékszelvény folyamatos sorszámát.
5.7. A részvény értékpapír, ezért előállítása, elvesztése, megsérülése vagy megsemmisülése esetén az értékpapír előállítására
vonatkozó jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.
5.8. Az alaptőke esetleges felemelésének a cégjegyzékbe való bejegyzése előtt a részvényesek által teljesített vagyoni hozzájárulás
összegéről részvényutalvány állítható ki. A részvényutalvány névre szóló okirat, amely másra nem ruházható át. A részvényutalvány az ellenkező bizonyításáig - igazolja az okiratban meghatározott személynek a részvénytársasággal szemben fennálló jogait és
kötelességeit.
5.10. A részvényekhez fűződő jogok és kötelezettségek:
5.10.1. A törzsrészvényhez és az elővásárlási jogot biztosító elsőbbségi részvényekhez fűződő jogok és kötelezettségek:
- A törzsrészvényekhez és elővásárlási jogot biztosító elsőbbségi részvényekhez az alábbiakban részletezettek kivételével azonos
jogok és kötelezettségek tartoznak.
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- A Társaság által kibocsátott törzsrészvényekhez a jogszabályok és jelen Alapszabály által biztosított teljes körű, azonos részvényesi
jogok fűződnek.
- Az elővásárlási jogot biztosító elsőbbségi részvények azonos tartalmú és mértékű tagsági jogokat testesítenek meg. Az elővásárlási
jog gyakorlása tekintetében pedig a Gt. vonatkozó szabályai alapulvételével a Ptk. elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezései
irányadóak. A Részvénytársaság által kibocsátott részvényekre vonatkozó, adásvétel útján történő részvényátruházás esetén a
szerződés megkötése előtt valamennyi elővásárlási jogot biztosító elsőbbségi részvény tulajdonost írásban tájékoztatni kell az
átruházási szándékról és a vételi ajánlat tartalmáról azzal a felhívással, hogy - 15 napon belül nyilatkozzon arról, hogy kíván-e élni
elővásárlási jogával.
Ha az elővásárlásra jogosult a részvény tulajdonosához intézett nyilatkozatában az ajánlat tartalmát magáévá teszi, a szerződés
közöttük létrejön.
Ha a részvényes az átruházási szándék és a kapott vételi ajánlat feltételeinek közlésétől számított tizenöt napon belül nem nyilatkozik,
úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni.
5.10.2. A részvényekhez fűződő jogok korlátozása:
A Részvényesek az alábbi kötelező erejű részvény-átruházási korlátozást határozzák meg:
A részvények átruházásához a Részvénytársaság beleegyezésére (Ptk. 215. §) van szükség. A beleegyezés megadása/megtagadása
az Igazgatóság hatáskörébe tartozik.
A beleegyezés a Gt. 205. § (3) bekezdés b) pontja alapján megtagadható, ha a részvényátruházás veszélyezteti a jogszabályi, hatósági
előírások (határozatok) és a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítését (Ötv.), illetve a regionális hulladékgazdálkodási rendszer
működését.
A beleegyezés a fenti jogszabályokra vagy határozatokra hivatkozással (a Gt. 205. § (3) bekezdés b) pontja szerinti eseteken kívül)
akkor is megtagadható, ha a beleegyezést a Felügyelő Bizottság indokolt határozatában elutasítani javasolja.
A fentiekben megfogalmazott szabályok alapján, a részvény-átruházás megengedhetősége tárgyában, Részvényesek az alábbi eljárást
fogadják el:
−
−
−
−
−

−

A részvények átruházását a Részvénytársaság Igazgatósága felé előzetesen, legalább 30 nappal korábban, írásban be kell
jelenteni, rögzítve az eladó és vevő személyi adatait.
Az Igazgatóság a kézhezvételtől számított 5 napon belül írásban, véleményezés céljából megkeresi a Felügyelő Bizottságot.
A Felügyelő Bizottság a hozzájárulásról, illetőleg a hozzájárulás megtagadásáról egyszerű többséggel dönt.
A Felügyelő Bizottság részletesen indokolt véleményét 15 napon belül küldi meg az Igazgatóság részére.
Az Igazgatóság a részvény-átruházás megengedhetősége tárgyában - a Felügyelő Bizottság indokolt határozatának
figyelembevételével - 8 napon belül, a 7.8. pontban foglalt szabályok szerint határoz. Az Igazgatóság - amennyiben a Felügyelő
Bizottság a részvényátruházás elutasítását javasolta - írásban részletesen indokolt határozati döntést köteles meghozni, melyben
név szerint fel kell tüntetni a beleegyezést megadó, illetve elutasító igazgatósági tagokat.
Az Igazgatóság a határozatát tájékoztatásul megküldi a Társaság valamennyi Részvényese számára, illetve arról a soron
következő Közgyűlésen beszámolni köteles.

5.10.3. A részvények összevonása
Az egy részvénysorozatba tartozó részvények összevont címletű részvényként is kibocsáthatók, továbbá a kibocsátást követően a
részvényes kérésére és költségére összevont címletű részvénnyé alakíthatóak át.
Az összevont címletű részvény - a részvényes kérésére és költségére - utóbb kisebb címletű összevont részvényekre, illetve az
Alapszabályban az adott részvénysorozatra meghatározott névértékű részvényekre bontható.
A TÁRSASÁG SZERVEZETE
VI. KÖZGYŰLÉS
6.1. A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a Részvényesek összességéből áll. A rendes közgyűlést minden évben legalább
egyszer, az üzleti év végétől számított 150 napon belüli időpontra össze kell hívni. A rendes közgyűlést az Igazgatóság hívja össze.
Rendkívüli közgyűlést hívhat össze az Igazgatóság és a Gt. által meghatározott kivételes esetekben a Felügyelő Bizottság, valamint a
Cégbíróság.
6.2. A Közgyűlést a Részvényeseknek a részvénykönyvbe bevezetett címére, illetve székhelyére, ajánlott küldeményként, a közgyűlés
időpontját megelőző legalább 15 nappal kiküldött meghívó útján kell összehívni.
A Közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell a Társaság cégnevét és székhelyét, a közgyűlés időpontját és helyét, a közgyűlés
napirendjét, a közgyűlés megtartásának módját, konferencia-közgyűlés esetén - ha arra az Alapszabály lehetőséget biztosít - a
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szavazási meghatalmazott nevét, elérhetőségét, a szavazati jog gyakorlásához a jelen Alapszabályban előírt feltételeket (ld. 6.10. pont),
a határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés időpontját és helyét is.
A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlést az eredeti Közgyűlés meghívójában megjelölt határidőn belül, az ott
meghatározott feltételekkel kell összehívni. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legfeljebb huszonegy nap telhet
el.
6.3. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő
Részvényes(ek), akár saját személyükben, akár meghatalmazott útján jelen van(nak).
A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés, az eredeti napirenden szereplő ügyekben, szintén csak akkor határozatképes, ha
azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő Részvényes(ek), akár saját
személyükben, akár meghatalmazott útján jelen van(nak).
Ha a Közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, határozathozatalra csak valamennyi Részvényes jelenlétében akkor
kerülhet sor, ha a Részvényesek a Közgyűlés megtartásához hozzájárulnak.
6.4. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
6.4.1. Döntés - ha a Gt. eltérően nem rendelkezik - az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
6.4.2. Döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
6.4.3. A részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének az elhatározása;
6.4.4. A Gt. 37. §-ban foglalt kivétellel az Igazgatóság tagjainak, továbbá a Felügyelő Bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a
megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
6.4.5. A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
6.4.6. Döntés - ha a Gt. eltérően nem rendelkezik - az osztalékelőleg fizetéséről;
6.4.7.Döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé történő átalakításáról;
6.4.8. Az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
6.4.9. Döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
6.4.10. Döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről;
6.4.11. Döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról;
6.4.12. Döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
6.4.13. Döntés az egységes üzemeltetési díjkalkuláció (és az egyes díjtételek) elfogadásáról, illetőleg az attól való eltérés
megengedhetőségéről;
6.4.14. Döntés (ill. jóváhagyás) minden olyan egyéb kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe
utal.
6.5. A Közgyűlés határozatait a 6.4.1., 6.4.2., 6.4.3., 6.4.4., 6.4.5., 6.4.6., , 6.4.7., 6.4.9., 6.4.10., 6.4.11., 6.4.12. pontokban felsorolt
esetekben a szavazatok háromnegyedes többségével, az egyéb esetekben pedig a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza.
6.6. A részvénytársaság cégbejegyzésétől számított öt éven belül a Társaság és a szavazati jogok legalább öt százalékával rendelkező
Részvényese közötti vagyonátruházási szerződés létrejöttéhez - feltéve, hogy a részvénytársaság által teljesítendő ellenszolgáltatás
elérné az alaptőke egytizedét - a Közgyűlés előzetes jóváhagyó határozatára van szükség. Ennek során a nem pénzbeli hozzájárulás
értékelésére és a független könyvvizsgáló jelentésének nyilvánosságra hozatalára vonatkozó rendelkezéseket (Gt. 209. §) megfelelően
alkalmazni kell.
A Részvénytársaság és Részvényese között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a
cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.
6.7. A 6.6. pontban foglaltakat kell alkalmazni abban az esetben is, ha a részvénytársasággal a Részvényes közeli hozzátartozója (Ptk.
685. § b) pont), élettársa illetőleg olyan személy köt szerződést, amelyben Részvényes közvetlenül vagy közvetve a szavazatok több
mint ötven százalékával vagy meghatározó befolyással rendelkezik (Ptk. 685/B. §).
6.8. A 6.6. pontban foglaltak nem alkalmazhatók a Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződésekkel, a
hatósági határozatokkal és hatósági árverés útján történő tulajdonszerzéssel, valamint tőzsdei ügyletekkel kapcsolatban.
6.9. A szavazati jog gyakorlásának feltételei:
6.9.1. A közgyűlésen szavazati jogát csak olyan Részvényes gyakorolhatja, aki
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−
−
−

a részvénykönyvbe bevezetést nyert, és
a Társaság Igazgatósága által meghatározott letéti őrzési helyen (értékpapír forgalmazó társaságnál) a részvényeket letétbe
helyezte és az arról kiállított igazolást a közgyűlés időpontjától visszafelé számított 3. napon 17.00 óráig az Igazgatóságnál letétbe
helyezte, vagy
a részvényeket a közgyűlés időpontjától visszafelé számított 3. napon 17.00 óráig az Igazgatóságnál letétbe helyezte.

6.9.2. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a Részvényes, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulást a Társaság számára nem teljesítette.
6.9.3. A Részvényesek a Közgyűlésen szavazati jogukat az általuk birtokolt részvények darabszámát feltüntető szavazólapok
felmutatása útján gyakorolják. A szavazólapok kiállításáról a részvénykönyv és a részvényekre tett befizetések igazolásai alapján az
Igazgatóság gondoskodik.
6.10. A Közgyűlés elnöke az Igazgatóság elnöke, akadályoztatása esetén az az igazgatósági tag, akit az Igazgatóság erre a célra
kijelöl. A Közgyűlés elnöke:
a) vezeti a tanácskozást a napirend alapján,
b) elrendeli a szavazást, ismerteti annak eredményét és a közgyűlés határozatát,
c) aláírja a közgyűlési jegyzőkönyvet és a jelenléti ívet.
6.11. A Közgyűlésről jelenléti ívet kell készíteni, amely tartalmazza a megjelent részvényes, illetve képviselője nevét, lakóhelyét,
székhelyét, részvényei számát, és az őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében
bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
6.12. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:
−
−
−
−
−

a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;
a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámlálóknak a nevét;
a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés elnöke írja alá, és egy erre megválasztott jelenlévő részvényes/részvényesi
képviselő hitelesíti.
Az Igazgatóság a közgyűlési jegyzőkönyvnek vagy kivonatának egy hiteles példányát és a jelenléti ívet a közgyűlést követő harminc
napon belül köteles a Cégbírósághoz benyújtani.
6.13. Az Alapszabály lehetőséget biztosít a Közgyűlés felfüggesztésére. Ha a Közgyűlést felfüggesztik, azt 30 napon belül folytatni kell.
A Közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.
6.14. A Közgyűlés köteles szabályzatot alkotni a Részvénytársaság vezető tisztségviselői, Felügyelő Bizottsági tagjai és más vezető
állású munkavállalói javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről. A szabályzat a cégiratok közé letétbe
helyezésre került. A szabályzatban foglaltak alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a szabályzattal érintett személyi kör
javadalmazásának (így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásainak) megállapítása. Munkabér alatt
a Munka Törvénykönyve vonatkozó szakasza értendő.
VII. IGAZGATÓSÁG
7.1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, amely jogait és feladatait mindenkor testületként gyakorolja. Az Igazgatóság 5 tagból
áll.
7.1.1. Az első Igazgatóság megbízatása 5 évre szól. Az első Igazgatóság tagjait kivéve (ld. 1.3. pont), az Igazgatóság tagjait a
Közgyűlés választja meg, szintén 5 évi időtartamra.
7.1.2. Az Igazgatóság tagjai megbízatásuk lejárata után újraválaszthatók.
7.2. Az Igazgatóság, megválasztása után, tagjai közül szavazattöbbséggel elnököt választ.
7.3. Az Igazgatóság tagjainak részleges cseréje, vagy az Igazgatóság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása az
Igazgatóság eredeti megbízatásának időpontjáig szól.
7.4. Összeférhetetlenség:
7.4.1. Nem lehetnek az Igazgatóság tagjai az aláíró tagi önkormányzatokat képviselő polgármesterek, az alpolgármesterek, a jegyzők,
illetőleg a települési (önkormányzati) képviselők.
7.4.2. Az Igazgatóság tagja, mint vezető tisztségviselő – figyelemmel a Gt. 25.§-ában foglalt rendelkezésekre – kizárólag az alábbi
szabályok szerint, azok betartásával szerezhet társasági részesedést, illetőleg vállalhat vezető tisztséget az alapító üzemeltető
gazdasági társaságokban, valamint a Részvénytársasággal azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben:
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7.4.2.1. Amennyiben az igazgatósági tagnak
jelölt személy már a Társaság alapítását megelőzően is rendelkezett társasági részesedéssel, illetőleg vezető tisztségviselő a
Társaságban részvényesként résztvevő alapító üzemeltető gazdasági társaság(ok)ban vagy a Társasággal azonos tevékenységet is
folytató más gazdálkodó szervezetben, és erről az alakuló Közgyűlésen a Részvényeseket írásban vagy jegyzőkönyvben tájékoztatja,
úgy a Társaság alakuló Közgyűlése Alapszabály elfogadásával és aláírásával hozzájárul a tisztség betöltéséhez és felmentést ad a Gt.
25. § (1) ill. (3) bekezdésében rögzített összeférhetetlenségi szabály alól.
7.4.2.2 Amennyiben az igazgatósági tag a kijelölését, megválasztását követően kíván társasági részesedést szerezni, illetőleg vezető
tisztséget vállalni a Társaságot alapító üzemeltető gazdasági társaság(ok)ban, vagy a Társasággal azonos tevékenységet is folytató
más gazdálkodó szervezetben, úgy köteles azt a Közgyűlés hozzájárulása végett - az Igazgatósághoz címzetten - írásban, előzetesen
bejelenteni. A hozzájárulás iránti kérelmet az Igazgatóság legkésőbb a soron következő Közgyűlésen köteles előterjeszteni. A
bejelentésnek tartalmaznia kell a közgyűlési határozathoz szükséges adatokat, így különösen a gazdálkodó szervezet nevét,
székhelyét, a társasági részesedés mértékét, illetve a vezető tisztség megnevezését. A Közgyűlés a határozathozatal előtt az érintett
igazgatósági tagot meghallgathatja. A jóváhagyás megadásáról vagy megtagadásáról a Közgyűlés a leadott szavazatok egyszerű
többségével határoz.
7.4.2.3. Ha az igazgatósági tag az összeférhetetlenségi szabályok megszegésével, illetve közgyűlési határozat nélkül szerez társasági
részesedést, illetve vállal vezetői tisztséget, úgy a Közgyűlés az Alapszabály 7.5. b) pontja alapján jár el.
7.4.3. Az Igazgatóság tagja és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint élettársa a Társaságnál a felügyelő bizottság tagjává
nem választható meg.
7.5. Az igazgatósági tag megbízatása megszűnik
a) a megbízás időtartamának lejártával,
b) visszahívással,
c) törvényben, illetőleg jelen Alapszabályban szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
d) lemondással,
e) elhalálozással.
f) külön törvényben meghatározott esetben.
7.5.1. Abban az esetben, ha az igazgatósági tag lemondásával a tagok száma 5 fő alá csökkenne - a Gt. 31. § (2) bekezdés
rendelkezéseinek figyelembevételével - a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
Az érintett igazgatósági tag ilyen irányú kezdeményezésére az Igazgatóság 8 napon belül köteles intézkedni a Közgyűlés összehívása
iránt.
7.6. Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik minden olyan ügy, amely nem a közgyűlés hatásköre, továbbá a Részvényes részvényesi
jogainak a Gt 14.§-a alapján történő megszűnésének a megállapítása, illetve ezen esetben a Gt. 218.§ (3) bekezdése alapján harmadik
személy feljogosítása a Részvényes által vállalt kötelezettségek teljesítésének átvállalására a részvényesi jog megszűnésétől számított
6 hónapon belül.
7.7. Az Igazgatóság a részvényesekről - ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is - részvénykönyvet vezet, melyben nyilvántartja
a részvénytulajdonosok, illetve a részvényesi meghatalmazott - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét
(cégét) és lakcímét (székhelyét), részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni
részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és a részvénytársaság alapszabályában meghatározott adatokat. A
részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk. A részvénykönyvbe való bejegyzéskor az Igazgatóság az átruházó
nyilatkozat valódiságát nem köteles vizsgálni.
A részvényes a részvénykönyvnek rá vonatkozó részéről az Igazgatóságtól másolatot igényelhet.
7.8. Az igazgatósági ülés, melyet az elnök hív össze, akkor határozatképes, ha azon az Igazgatóság legalább 4 tagja jelen van. A
határozathozatalhoz, valamennyi igazgatósági tagot figyelembe véve, 4 igenlő szavazat szükséges.
7.9. Az Igazgatóság ügyrendjét saját maga állapítja meg, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá.
VIII. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE
8.1. Az Igazgatóság, a Társaság ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más
hatóságok előtt. Az Igazgatóság az általa meghatározott körben a Társaság képviseletére a Társaság alkalmazottait is felhatalmazhatja.
8.2. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:
a) az Igazgatóság elnöke önállóan,
b) az Igazgatóságnak az elnökén kívüli két tagja együttesen,
c) az Igazgatóság egy tagja és az Igazgatóság által aláírási joggal felruházott Társasági alkalmazott együttesen,
8.3. A 8.2. c) pontjában rögzített cégjegyzést, a Részvényesek a Gt. 29. §-ban foglalt rendelkezés ismeretében, akként korlátozzák,
hogy ez esetben a cégjegyzési jogosultság maximum .............. millió Ft nagyságrendű kötelezettségvállalásig terjedhet.
8.4. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a cég jegyzésére jogosult személy vagy személyek a Társaság előírt, előnyomott,
nyomtatott, vagy előbélyegzett cégneve alá írja/írják nevüket, hiteles névaláírási nyilatkozatuknak megfelelően.
IX. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
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9.1. A Felügyelő Bizottság ellátja a Társaság működésének ellenőrzését. Ennek során, a Gt-ben meghatározott esetben a Társaság
rendkívüli közgyűlését is összehívhatja. A Felügyelő Bizottság tagjai a Társaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.
9.2. A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll, és tagjai sorából elnököt választ.
9.3. A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha 3 tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
9.4. Az első Felügyelő Bizottság megbízatása 5 évre szól. Az első Felügyelő Bizottság tagjait kivéve, a soron következő Felügyelő
Bizottság tagjait a Közgyűlés választja meg, szintén 5 évi időtartamra.
9.5. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a Közgyűlés hagyja jóvá.
9.6. A Felügyelő Bizottság feladatai gyakorlására vonatkozóan a Gt. rendelkezései az irányadók.
9.7. A Felügyelő Bizottság előzetes állásfoglalása szükséges a közgyűlési előterjesztés előtt.
9.8. Az Igazgatóságnak az osztalékfizetésre vonatkozó - és a 12.2. pont szerint közgyűlési hatáskörbe tartozó határozathoz szükséges
- javaslatához a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges.
9.9. A Társaság vezető tisztségviselője, illetve vezető állású munkavállalója köteles a Felügyelő Bizottság Gt. 35.§ (2) bekezdése
szerinti megkeresésére, annak kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül, írásban felvilágosítást adni.
X. KÖNYVVIZSGÁLÓ
10.1. A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámolója valódiságának és jogszabályszerűségének ellenőrzésére könyvvizsgálót
jelöl ki, illetve a továbbiakban választ meg. A közgyűlés ezekben a kérdésekben a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül
nem hozhat határozatot.
10.2. A Társaságnak egy könyvvizsgálója van. A könyvvizsgálót – a Társaság első könyvvizsgálója kivételével (1.6. pont) – a Közgyűlés
választja meg, legfeljebb 5 éves időtartamra, az Igazgatóságnak a Felügyelő Bizottság egyetértésével előterjesztett javaslata alapján.
10.3. A gazdasági társaság legfőbb szerve által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben
meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság
számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és
pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. A vizsgálat eredményéről beszámol a Közgyűlésnek.
10.4. A könyvvizsgáló feladatai gyakorlására vonatkozóan a Gt. rendelkezései az irányadók.
Xi. Az alaptőke felemelésére vonatkozó szabályok
11.1. A jelen Alapszabály Részvényesei a 6.4.10. pontban foglaltak vonatkozásában tudomásul veszik, hogy a Társaság alaptőkéje a
szavazatok 3/4-es többségével emelhető. Az alapításkori alaptőke négyévenként 400%-ot meghaladó emeléséhez a Részvényesek
egyhangú döntése szükséges.
11.2. A Társaság alaptőkéjének felemelése az Igazgatóság előterjesztése alapján, a Felügyelő Bizottság véleményezése mellett, a
Közgyűlés (kizárólagos) döntése alapján történik, az alábbi rendszer szerint:
−
−
−
−

−

A Társaság alaptőkéjének felemelésére az Igazgatóság a soron következő Közgyűlésen tesz előterjesztést. Az Igazgatóság
előterjesztésében részletesen köteles vizsgálni az alaptőke-emelés Társaságra vonatkozó várható hatásait, valamint köteles
indokolni az emelés szükségességét.
A Felügyelő Bizottság az előterjesztésről 15 napon belül indokolt véleményt készít. A tőkeemeléshez való hozzájárulás, illetőleg
annak megtagadása tárgyában egyszerű többséggel határoz.
A Felügyelő Bizottság részletesen indokolt véleményét 15 napon belül megküldi az Igazgatóság részére.
Az Igazgatóság - a Felügyelő Bizottság véleményének ismeretében 60 napon belül felülvizsgálja, illetőleg részletesen kidolgozza
az alaptőke-emelés lebonyolítására vonatkozó szabályokat. A tárgyban készült - felülvizsgált - előterjesztését (illetőleg az
előterjesztés visszavonását), a Felügyelő Bizottság véleményének csatolásával megküldi a Társaság valamennyi Részvényese
részére. Amennyiben az Igazgatóság az előterjesztést fenntartja, úgy 15 napon belül kezdeményezi a rendkívüli Közgyűlés
összehívását.
A Társaság alaptőkéjének felemelése tárgyában a Közgyűlés - a Felügyelő Bizottság véleményének figyelembe vételével - a
szavazatok háromnegyedes többségével határoz.
XII. A MÉRLEG, A NYERESÉG FELOSZTÁSA

12.1. A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az
elfogadásáról a közgyűlés határoz, ezeknek előterjesztése az Igazgatóság feladata. Az osztalék felosztása a Részvények névértékéhez
igazodik.
12.2. A közgyűlés az osztalék fizetéséről az Igazgatóság - a Felügyelő Bizottság által előzetesen jóváhagyott - javaslata alapján, a
számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat.
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12.3. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása
során kizárólag a Gt.-ben meghatározott esetekben és - az alaptőke leszállításának esetét kivéve - csak a számviteli törvényben
meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi
adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a részvénytársaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját
tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét.
12.4. Az osztalékfizetés szabályainál a Részvényesek elsődleges kötelezettségként vállalják a vonatkozó hulladékgazdálkodási
jogszabályokban és az EU Kohéziós Alap pénzügyi előírásaiban lefektetett amortizációs és visszapótlási kötelezettségeik teljesítését.
XIII. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE
A Társaság megszűnésére az alábbi esetekben kerül sor:
−
−
−
−

A Közgyűlés elhatározza a jogutód nélküli megszűnését (a szavazatok háromnegyedes többségével)
A Közgyűlés elhatározza a jogutóddal történő megszűnését (formaváltását, egyesülését és szétválását, azaz együtt: átalakulását)
A cégbíróság a 2006. évi V. tv. -ben (továbbiakban Ctv.) meghatározott okok miatt megszünteti
Jogszabály így rendelkezik.

A Társaság a cégjegyzékből történő törléssel szűnik meg.
XIV. VEGYES RENDELKEZÉSEK
14.1. A Társaság hirdetményeit, a jelen Alapszabály 3.1. pontjához igazodva, a ........................... megyei terjesztésű napilapban és a
............................ országos napilapban teszi közzé, kivéve azon hirdetményeket, melyeket jogszabályi rendelkezések alapján a
Cégközlönyben kell közzétenni.
14.2. A Társaság az éves beszámoló egy eredeti példányát - jogszabály megengedő rendelkezése folytán, a közzététel helyett a letétbe
helyezéssel egyidejűleg - az Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs szolgálatának küldi meg.
14.3. A Társaság vezető tisztségviselőit, Felügyelő Bizottságának tagjait és könyvvizsgálóját titoktartási kötelezettség terheli a Társaság
üzleti titoknak minősülő adataival kapcsolatban. A titoktartási kötelezettség a tisztség, illetve jogviszony fennállása alatt, valamint annak
megszűnését követő öt éven keresztül terheli az érintett személyeket.
14.6. A Részvényesek között, valamint a Részvényes és a Társaság között felmerült jogvitás ügyekben, a Részvénytársaság székhelye
szerinti Megyei Bíróság rendelkezik kizárólagos hatáskörrel.
A jogviták rendezésére irányadó jog a magyar anyagi jog.
Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. rendelkezései az irányadók.
Székesfehérvár, 2012. május 9.
UUUUUUUUUUUUUUU..
Igazgatóság elnöke

UUUUUUUUUUUUUUU..
Jegyzőkönyvvezető

UUUUUUUUUUUUUUU..
Jegyzőkönyv hitelesítő

UUUUUUUUUUUUUUU..
Jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyzem ................................. napján:
Záradék:
Alulírott dr. ................................... ügyvéd a 2006. évi V. tv. 51.§ (3) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a létesítő okirat szövege
megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.
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