
Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2019. május 30–án tartandó ülésére 

 

Tárgy:   Javaslat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Társasági szerződés 

tervezet módosításának elfogadására 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

Előkészítő: Kissné Barta Piroska irodavezető 

Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Melléklet: - egységes szerkezetű Társasági szerződés tervezet 

Ügyiratszám: I/1037 - 7/2019. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: HHG Kft.) ügyvezető 

igazgatója 2019. május 7-én e-mailban kérte a polgármestert, hogy Polgár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete fogadja el a Társasági Szerződés tervezet módosítását, 

mert az szükséges a cégbírósági bejegyzéshez. 

 

A mellékletként csatolt egységes szerkezetbe foglalt Társasági szerződés tervezetben kiemelt 

és dőlt betűvel kerültek megjelölésre a változások, melyek az alábbiak: 

- V. pont: Balmazújváros Város Önkormányzatát képviseli: Hegedüs Péter 

 

- VI., 2) pont - a társaság tevékenységi köre 

- 38.11 '08 - Nem veszélyes hulladék gyűjtése (főtevékenység), 

- 38.21 '08 - Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (egyéb 

tevékenység), 

- 38.22 '08 - Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (törlésre kerül), 

- 38.12 '08 - Veszélyes hulladék gyűjtése (törlésre kerül), 

 

- IX., 2), x) pont: a társaság részletes üzleti tervének elfogadása, (törlésre kerül: 

"melynek részét képezi a társaság által nyújtott szolgáltatások ellenértékeként a 

háztartások által fizetendő díjak mértéke is"), mivel a jogszabály változás folytán nem 

hatásköre a taggyűlésnek a szolgáltatási díj megállapítása, 

 

- XVII. felügyelőbizottság tagjainak személye, megbízatásuknak időtartama: 

- Szólláth Tibor - (2019. május 31. -  2024. május 31.), 

- Fórizs László - (2019. május 31. -  2024. május 31.), 

- Szőllős Sándor - (2019. május 31. -  2024. május 31.) 

 

- a cég kézbesítési címe: titkarsag@hhgkft.hu 

 

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

kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Polgár, 2019. május 16. 

     Tisztelettel: 

         Tóth József 

         polgármester 
 

mailto:titkarsag@hhgkft.hu


Határozati javaslat 

…./2019 (….) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Javaslat a Hajdúsági 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Társasági szerződés tervezet módosításának elfogadására 

vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete alapján 

a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Társasági szerződés módosítását 

támogatja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Társasági szerződés módosításához 

szükséges képviselő-testületi döntést küldje meg a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft. részére. 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József  polgármester  


