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a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. július 03-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének
57/2013. (VII. 03.) KT. sz. határozata
Bocskaikert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 16. pontja, valamint a
107.§ alapján figyelemmel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényre
megtárgyalta „A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. társasági szerződésének
módosítása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
Bocskaikert Község Önkormányzata, mint a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tagja támogatja a társaság létesítő
okiratának alábbi módosítását:
A társasági szerződés X. fejezet 1. és 2. 7., pontjai., XI. fejezet 2. és 6. pontjai
módosulnak:
X. fejezet 1. pont:
A társaság ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviseletét az ügyvezetők
látják el.
X. fejezet 2. pont:
A társaság ügyvezetői: a 2012. június 16. napjától 2017. június 15. napjáig
választott Will Csaba (an: Albert Mária, szül: Pécs, 1963. január 30.) 4032
Debrecen, Károly Gáspár 39/b. alatti lakos és 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.
X. fejezet 7. pont:
Az ügyvezető a társaság belső működése körében a társasággal, illetve annak
testületeivel, valamint más tisztségviselőivel kapcsolatos feladatait csak
személyesen láthatja el, képviseletnek nincs helye.
Az ügyvezetőt ezen minőségében megillető jogokra és az őt terhelő
kötelezettségekre a Gt. szerinti társasági jogi jogviszony az irányadó azzal, hogy az
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így nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó
szabályait kell megfelelően alkalmazni.
Az ügyvezető ezen megbízatását munkaviszonyban is elláthatja.
Az ügyvezetők feladatukat együttműködve látják el. E minőségükben csak a
jogszabályoknak, a társasági szerződésnek, valamint a társaság legfőbb szerve
határozatainak vannak alávetve, és a gazdasági társaság tagjai által nem
utasíthatóak.
XI. fejezet 2. pont:
Az ügyvezetők ketten együttesen járnak el. A társaságot az ügyvezetők írásban
cégjegyzés útján képviselik.
XI. fejezet 6. pont:
A cégjegyzési jog a társaság írásbeli képviseletére, a társaság nevében történő aláírásra
való jogosultság.
Az ügyvezetők cégjegyzési joga – a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében is
– együttes.
Ha a taggyűlés cégvezetőt jelöl ki, úgy a cégvezető cégjegyzési joga – a bankszámla
feletti rendelkezés tekintetében is – önálló.
Ha az ügyvezetők az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a társaság
könyvelőjét képviseleti joggal ruházzák fel, úgy ezen cégjegyzési joggal
rendelkező munkavállaló az egyik ügyvezetővel együttesen jegyezheti a céget.
A Képviselő-testület felkéri a Kft. ügyvezetőit, hogy a Társasági szerződés
módosítását érintő hiánypótlást terjesszék a Debreceni Törvényszék Cégbíróságához.
Határidő:
Felelős:

2013. július 25.
Will Csaba ügyvezető
Kathy Zsigmond ügyvezető

Bocskaikert, 2013. július 4.
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Gonda Lajosné
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