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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Zöld Bicske Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Zöld Bicske) 2013. decemberében - állami 
támogatással - került Bicske Város Önkormányzatának tulajdonába. Akkor közel 150 db 
engedéllyel rendelkező cég végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet az 
országban. Ez a szám mára 26-ra csökkent, köztük az egyik legkisebb, a Zöld Bicske, ami 
minden elismerést megérdemel a kiélezett versenyben való megmaradásért.  
2016. április 1-jétől az NHKV Zrt. jogosult a közszolgáltatási díj beszedésére, és köteles a 
közszolgáltatók tevékenységének finanszírozására. Az NHKV Zrt. a közszolgáltatók részére 
megfizetendő szolgáltatási díjat a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási 
szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet (a továbbiakban: Díjrendelet) 
határozza meg, mértéke a tevékenység paramétereitől, eredményességétől, az ellátott terület 
lélekszámától függ, maximum 4,6529 Ft/liter. 
 
A Zöld Bicske más közszolgáltatókkal szemben a következők miatt van hátrányban a költségek 



tekintetében: 
- nincsenek nagy lakótelepek (a többi társaságnak vannak), 
 a szolgáltatási területük jelentős része hegyvidéki, keskeny, meredek, sok esetben 

vízmosásos utcákkal, 
 a településeiken a zártkerti ingatlanok túlnyomó többsége egész évben lakott, 
 a budapesti agglomeráció északnyugati része az ország legmagasabb egy főre jutó 

jövedelemmel rendelkező térsége, ennek megfelelően a fogyasztása és a 
hulladéktermelése is nagyobb az átlagnál, 

 a települések ellátásának legfontosabb útvonala a 10-es számú főút, amely egész nap 
túlterhelt, így jelentős időveszteséget okoz a gépjárművek mozgásában. 

 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer országos átalakításának egyik legfontosabb 
célja olyan nagy közszolgáltatási területek kialakítása, amelyek méretüknél fogva 
gazdaságosan szolgálhatók ki. Ennek megfelelően a közszolgáltatási területek növekedése és a 
közszolgáltatást végző cégek számának további csökkenése várható a közeljövőben. 
 
 
Annak ellenére, hogy a Zöld Bicske, mint önálló szolgáltató által ellátott közszolgáltatási 
területhez tartozó települések száma nem éri el a 2016-ban kitűzött és az Országos 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben (a továbbiakban: OHKT) lefektetett optimális 
területnagyságot, ennek ellenére a Zöld Bicske közszolgáltatói minőségét képes volt megőrizni 
az integrációs folyamatok során az NHKV Zrt. a megfelelőségi véleményt a Zöld Bicske részére 
megadta. 
 
A Zöld Bicske nem tud nyereségesen működni, hiszen a maximális, 4,6529 Ft/liter szolgáltatási 
díj nem fedezte a közszolgáltatási tevékenység költségeit. 
A jelenlegi finanszírozási rendszerben a maximális fajlagos díj nem elegendő a nullszaldós 
működéshez. 
 
A társaság köztulajdonban van és közszolgáltatást végez. A munkavállalók egy része - 
elsősorban alacsony képzettsége miatt - nehezen tudna megkapaszkodni a munkaerőpiacon, 
ezért fontos, hogy az önkormányzat a tulajdonában lévő társaságban biztosítsa a zömmel 
bicskei munkavállalók és családjuk megélhetését.  
 
 
A Zöld Bicske közszolgáltatási területét 2019. IV. negyedévét megelőzően az alábbi térkép 
mutatja be: 
 



 
Az ellátott lakosság 2018. bázisadatokon 85 308 fő (OHKT szerinti optimális terület legalább 200e 

fő), míg a Díjrendelet a legkedvezőbb lakossági tényező feltételeket 500 001 főtől biztosítja 

 
 
Mindezekre tekintettel a hulladékgazdálkodási feladatok biztosítása érdekében a 
feladatellátásba bevonásra került a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: VERTIKÁL), 
amely regionális közszolgáltatóként a Zöld Bicske tevékenységét eddig is segítette. 
 
2019. IV. negyedévétől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat a VERTIKÁL és a 
Zöld Bicske konzorciumi megállapodáson alapuló együttműködése biztosítja.  
 
A VERTIKÁL közszolgáltatási területe önmagában is megfelel az OHKT előírásainak, továbbá 
az ellátott lakosságszám alapján a legnagyobb régiók közé sorolható.  

 
 

A VERTIKÁL területe, a Bicskei régióban már 
konzorciumban ellátott településeket is ábrázolva 

 

A Bicskei térség konzorciumban ellátott települései és a Zöld Bicske 
által ellátott települések 2020. június 1. napi állapot szerint 

 



A VERTIKÁL vezette regionális közszolgáltatókból álló csoport több mint 1 850 000 lakost 
szolgál ki.  
A 2019. december 31. napi állapotnak megfelelően, területét az alábbi térkép mutatja be: 
 

 
 

A konzorciumban történő feladatellátás során számos, a lakosság érdekeit szem előtt tartó 
folyamat megkezdődött, a VERTIKÁL és a Zöld Bicske között jó együttműködés alakult ki. 
Tovább javult az adatszolgáltatások ütemezése és minősége, ütemezésre kerültek a többkukás 
rendszer bevezetésének lépcsői, a hulladékgyűjtő járművek erőforrásainak lehetősége 
kiszélesedett, így folyamatosan megfelelő, magas színvonalú járművek biztosítják a 
hulladékszállítást, továbbá a hulladékkezelésben sincs fennakadás. A 2020. évben 
tapasztalhatóak mindezek mellett optimalizációs és költségcsökkentő intézkedések is.  
 
A hatékony együttműködéstől függetlenül azonban továbbra sem hagyható figyelmen kívül, 
hogy a Zöld Bicske 2018-ban a maximális, 4,6529 Ft/liter szolgáltatási díja sem fedezte a 
közszolgáltatási tevékenység költségeit, így a Zöld Bicske veszteséggel zárta az évet.  
Fontos a fentiekkel összhangban kiemelnünk, hogy a Zöld Bicske működését a veszteség 
szükségszerűen jellemzi, a már említett körülmények miatt. A 2016-ban kitűzött országos 
integrációs céloknak megfelelően az országban a szolgáltatók száma 2018-ra jelentősen 
csökkent. A Zöld Bicske azonban – mint ahogy a fentiekben is említettük – képes volt még 
megőrizni az önállóságát, az ellátott települések alacsonyabb számától függetlenül. Az 
alacsonyabb településszám és a területi és demográfiai adottságok azonban egyértelműen azt 
vonják maguk után, hogy az ország átlagos, fajlagos többi térségéhez képest megállapított 
Díjrendelet szerinti fajlagos díj nem tud fedezetet nyújtani a Zöld Bicske indokolt költségeire. 
 
Megállapítható, hogy a 2019. évben a 2018. évhez képest feltételek azonosak voltak, de a 
világpiaci áraknak, és gazdasági mutatóknak (benzin, infláció stb.) köszönhetően a 2019. évi 
veszteség tovább növekedett.  
 



A további lépések lehetőségeinek számbavétele során figyelembe kell vennünk a Zöld Bicske 
gazdasági mutatóit, a polgári jogi szabályokat, és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 
körülölelő teljes jogszabályi környezetet.  
 
A hulladékgazdálkodás hatékony ellátásának biztosítása leghatékonyabban közszolgáltatói 
együttműködés integráció folytán biztosítható. Ez biztosítja a munkahelyek megőrzését, a 
lakosság számára nyújtott közszolgáltatás ellátásbiztonságát, a felülről korlátos finanszírozás 
ellenére fejlődő pályájára állítását, a műszaki tartalom emelését, a lakossági érdekek 
elsődlegességét. Mindezekre tekintettel megoldási lehetőséget, ha a VERTIKÁL regionális 
közszolgáltatóval szorosabbra fűzzük az együttműködést. 
 
Az együttműködés két alapvető kérdés köré csoportosítható.  
Egyfelől együttműködési megállapodás elfogadás, ahol a felek a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásban fontos alapvető célkitűzéseket rögzítik. Hangsúlyozandó, hogy mind a 
fejlesztések, mind a szolgáltatási színvonal javításának, emelésének alapvető célja az, hogy a 
lakossági érdekek szem előtt tartása megvalósuljon, a lakosok számára a folyamatos, magas 
színvonalú szolgáltatás biztosítva legyen. Mindezek mellett a másik fontos aspektus a Zöld 
Bicske alapítói, társasági jogi döntéseivel kapcsolatos, amely a 2018. és 2019. évi gazdasági 
mutatókon alapul.  
 
Az együttműködési megállapodáson keresztül elérhető előnyök az önkormányzat és a Zöld 
Bicske számára: 

- a VERTIKÁL számol el az NHKV Zrt-vel, így megoldódik a finanszírozás, mert a 
szolgáltatási díj képlet alapján lehetőség van a Zöld Bicske valós költségeinek 
elismertetésére, 

- hosszú távú fejlesztési koncepció biztosítása az ország legnagyobb regionális 
szolgáltató cégcsoportjával együttműködésben, 

- a VERTIKÁL biztosítja a Zöld Bicske kapacitásának megfelelő mennyiségű munkát, 
ezáltal a bicskei munkahelyek megőrzését, erre garanciákat is vállal a megállapodás 

- kétkukás rendszer bevezetésének felgyorsítása, 
- a hulladék gyűjtési- szállítási infrastruktúra erőforrásellátása biztosítottá válik, amely 

megteremti a fejlesztések alapját és lehetőségeit,  
- sor kerül a Zöld Bicske tőkerendezésére,  
- lehetőség nyílik arra, hogy az önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

elmúlt éves nehézségeit követően a fókuszt a klímavédelmi célkitűzések, illegális 
hulladékok lerakásának megelőzésére, a tiszta környezet, szemléletformálás 
szempontjaira helyezze, amelyek tekintetében a regionális szolgáltató szintén teljeskörű 
együttműködést vállalt.  

 
E folyamatok a térségi hulladékkezelésre is előnyösen hatnak, növelik az erőforrások körét, az 
optimális kapacitás-kihasználtságát, biztosítják a létesítmények megfelelő használatát és 
kihasználtságát, ezzel akár további közös integrációs lehetőségek előtt is kinyitva a kaput. A 
térségi közszolgáltatásba az ország legnagyobb regionális szolgáltató csoportjának 
bekapcsolása az egész térség közszolgáltatására tekintettel előnyös és előremutató, hiszen a 
szolgáltatók mérete meghatározza a velük szemben támasztott elvárások súlyát és színvonalát 
is.   
 
A Zöld Bicske tőkehelyzete kapcsán az alábbiakat fontos kiemelni. A 2018. és 2019. évi 
számviteli törvény szerinti beszámoló adatai alapján a társaság tőkerendezése válik 
szükségessé, az ezzel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatala időszerű. 
 



A 2019. évi beszámoló előterjesztése a Ptk. szabályaira tekintettel, a Zöld Bicske tulajdonosi 
döntésének szükségességét követeli meg. A Ptk. hivatkozott rendelkezéseire tekintettel a 
tulajdonosnak meg kell hozni azokat a döntéseket, amelyek a társaság tőkehelyzetét 
helyreállítják. 
 
E tekintetben a Ptk. nem kimerítő jelleggel sorolja fel a lehetőségeket, amelyeket vizsgált 
alternatívaként az alábbiak szerint értékelhetünk: 
- pótbefizetés előírása, vagy tulajdonosi tőkeemelés: Megállapítható, hogy a tulajdonos 

részéről mindez 350M forintot meghaladó forrásigényt jelentene, melynek teljesítéséhez 
nem rendelkezik a szükséges forrásokkal,  

- törzstőke leszállítása: Megállapítható a pénzügyi mutatók és a törzstőke mértéke alapján, 
hogy ez nem jelent megoldást a tőkehelyzet rendezése kapcsán, 

- társaság átalakulása: A cégformaváltás szintén nem tekinthető megoldásnak, hiszen a 
pénzügyi mutatókon nem változtat. A szétválás szintén nem jelent megoldást, a veszteség 
a társaság tevékenységének egészét jellemzi. Az egyesülés és beolvadás lehetősége 
vizsgálható, azonban egyértelműen megállapítható az is, hogy tőkerendezés hiányában az 
egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. 
törvény 6. § (4) bekezdésre tekintettel meghiúsulna, 

- lehetőség van emellett elhatározni a Zöld Bicske jogutód nélküli megszüntetését, azonban 
ez sem az önkormányzat, sem a társaság, sem a lakosok érdekeivel nem egyeztethető össze. 

 
A Ptk. emellett lehetőséget biztosít arra, hogy a tulajdonos egyéb más módon döntsön a saját 
tőke biztosításáról. Ennek keretében vizsgálható, hogy hitel, vagy kölcsönfelvétel esetén a 
társaság működése hogy alakulna, de összességében kimondható, hogy hosszútávú megoldást 
nem jelenthet, továbbá a Zöld Bicske mutatóit és nonprofit jellegét, valamint az ágazat 
sajátosságait figyelembe véve hitel, kölcsön felvétel lehetőséggel nem számolhatunk. Mindezek 
mellett az egyéb lehetőségek között vizsgálható a társaságban fennálló üzletrész felosztása és 
értékesítése, mint lehetőség, figyelemmel a nemzeti tulajdont képező üzletrész értékesítésének 
pályázati úton történő megvalósításával kapcsolatos előírásokra is.  
Az elmúlt két év negatív tendenciái, valamint az országos integrációs célok, az OHKT elvárásai 
azonban a cégértéket negatívan befolyásolják és az üzletrész értékesítés előreláthatóan 
kedvezőtlen feltételek mellett lenne biztosítható.  
Mindezekre tekintettel az üzletrész értékének megőrzését, növelését az alábbiakban kifejtésre 
kerülő tőkerendezés képes biztosítani.   
 

A már említett közszolgáltatási integráció társasági jogi szinten történő megvalósítása azonban 
lehetőséget biztosít a tőkerendezésre, továbbá a működés hosszú távú biztosítására.  
 
A Zöld Bicske tőkerendezésére a Ptk. 3:198. § alapján kerülne sor, amely tőkerendezéshez 
szükséges tőkeemelést a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. és a VERTIKÁL csoport további tagja 
teljesítenek. A tőkerendezéshez szükséges vagyoni hozzájárulás mértékét a Zöld Bicske 2018. 
és 2019. évi beszámolója alapján fennálló veszteségi mutatók és tőkehelyzet határozza meg. A 
tőkerendezés során a felek a jegyzett tőke szükség szerinti mértékű emelését hajtják végre, a 
további tőkejuttatás a tőketartalék javára történik. 
 
A 2018. és 2019. év mutatóit, valamint a Ptk. 3:198. § szerinti tőkeemelés útján megvalósuló 
tőkerendezést követő mutatókat az alábbi táblázat foglalja össze: 
 
 
 
 



Saját tőke alakulása 2018. 2019. 
2020. tőkerendezést 

követő állapot 

saját tőke -171 226 480 -352 491 480 37 508 520

jegyzett tőke 54 000 000 54 000 000 54 000 000

jegyzett tőke befiz     15 000 000

tőketartalék 68 350 68 350 68 350

tőketartalék befiz     375 000 000

eredménytart 25 301 381,41 -225 294 829,94 -406 559 830

adózott eredmény -250 596 211,35 -181 265 000   

        

Tőkerendezéshez 
tőkeemelés útján 
nyújtott vagyoni 
hozzájárulás 

    390 000 000

 
 
A tőkerendezés során létrejövő üzletrész és szavazati jog mértéke a tőkeemelés során nyújtott 
vagyoni hozzájárulás (jegyzett tőke és tőketartalék javára együttesen) alapján kerül 
meghatározásra. A szavazati jogok az így kialakult üzletrész mértékéhez igazodnak. 
 
Kiemelendő továbbá, hogy e folyamatok a térségi hulladékkezelésre is előnyösen hatnak, 
növelik az erőforrások körét, az optimális kapacitás-kihasználtságát, biztosítják a létesítmények 
megfelelő használatát, és kihasználtságát. Az ország legnagyobb regionális szolgáltató 
csoportjának bekapcsolása a térségi közszolgáltatásba az egész térség közszolgáltatására 
előnyös, és előremutató, hiszen a szolgáltatók mérete meghatározza a velük szemben támasztott 
elvárások súlyát és színvonalát is.   
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
 
 
Bicske, 2020. július 29. 

 

     

Bálint Istvánné  
polgármester 

 
 
 
 



1. melléklet a 134/2020. előterjesztéshez 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: a Zöld Bicske Nonprofit Kft. és a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. együttműködési 
megállapodásáról szóló tájékoztató tudomásulvétele 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöld Bicske Nonprofit Kft. és a VERTIKÁL 
Nonprofit Zrt. együttműködési megállapodásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 

 
Határidő: 2020. július 30. 
Felelős: polgármester 
 
 

2. melléklet a 134/2020. előterjesztéshez 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: a Zöld Bicske Nonprofit Kft. tőkéjének rendezéséről és a Zöld Bicske Nonprofit 
Kft. egységes szerkezetű társasági szerződésének elfogadásáról 
 
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. úgy dönt, hogy a Zöld Bicske Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) tőkerendezésére 
a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) 3:198. § (A törzstőke új törzsbetétek 
teljesítésével történő felemelésének elhatározása) szerinti tőkeemelés útján kerül sor az 
alábbiak szerint: 

a. A Társaság tőkeemelésének mértéke: 390.000.000,- Ft oly módon, hogy a Társaság 
alaptőkéje 15.000.000,- Ft-tal kerül megemelésre, míg a további 375.000.000, - Ft 
tőketartalékba kerül. 

b. A tőkeemelés 100 %-ban pénzbeli vagyoni hozzájárulással történik. 

c. Az alaptőke felemelésének módja: új törzsbetétek teljesítése. 

d. A tőkeemelésben Bicske Város Önkormányzata nem vesz részt. 

e. A tőkeemelés teljesítésére jogosult szervezetek és a tőkeemelésben való részvételi 
aránya: 

ea) VERTIKÁL Nonprofit Zrt. 50 % 

eb) Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (DTKH Kft.)    
50 %  

f. A jelen döntéssel elhatározott tőkeemelés megvalósulását követően a Társaság felemelt 
törzstőkéje 69.000.000,-Ft lesz, azzal, hogy a törzstőke megemelésével és az ehhez 
szükséges összesen 15.000.000,-Ft vagyoni hozzájárulás teljesítésével – melyet az e. 
pontban megjelölt tőkeemelés teljesítésére jogosult szervezetek az e. pontban megjelölt 



arányban kötelesek teljesíteni - egyidejűleg az e. pontban megjelölt tőkeemelés 
teljesítésére jogosult szervezetek az e. pontban megjelölt arányban 375.000.000,- Ft 
vagyoni hozzájárulást teljesítenek. 

g. A Társaságban a tőkeemelést követően létrejövő üzletrészek és az azokhoz tartozó 
szavazati jog mértéke a tőkeemelés során nyújtott teljes vagyoni hozzájárulás (jegyzett 
tőke és tőketartalék javára együttesen) arányában kerül meghatározásra. A szavazati 
jogok az így kialakult üzletrész mértékéhez igazodnak. 

h. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás összegének rendelkezésre bocsátását a Társaság 
Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12028003-00254858-00100001 számú pénzforgalmi 
számlájára történő átutalással 2020.08.07. napjáig jogosultak teljesíteni az e. pontban 
megjelölt szervezetek, az ott szereplő aránynak megfelelően. 

2. Elfogadja a határozat mellékletét képező  a Társaság egységes szerkezetű társasági 
szerződését, továbbá felhatalmazza a polgármestert annak aláírására és valamennyi 
szükséges jognyilatkozat megtételére. 

3. A cégbírósági eljárás lefolytatásával meghatalmazza a Társaság jogi képviselőjét,  
dr. Lex Annamária ügyvédet. 

Határidő: 2020. augusztus 14. 
Felelős: polgármester 



 

 
 

 
 
 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
MEGÁLLAPODÁS 

 
 
 

Bicske város és térsége hulladékgazdálkodásának működtetése és 
fejlesztése érdekében 

 
 
 
 

Bicske, 2020. július „……” 
 

Zöld Bicske Nonprofit Kft. 

 
 

VERTIKÁL Nonprofit Zrt 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  
 
 
 

amely létrejött egyrészről, 
Zöld Bicske Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 2060 Bicske, Csákvári út 45. 
Cégjegyzékszám: 07-09-002821 
Adószám: 11106894-2-07. 
Statisztikai számjel: 11106894-3811-572-07. 
Képviseli: ………………………….. 
 
a továbbiakban: Zöld Bicske Nonprofit Kft. 
 
 
másrészről, 
VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság Székhely: 8154 Polgárdi, Szabadság utca 26. 
Cégjegyzékszám: 07-10-001420 
Adószám: 24662837-2-07 
Statisztikai számjel: 24662837-3811-573-07 
képviseli: Madarász András vezérigazgató 
 
a továbbiakban: VERTIKÁL Nonprofit Zrt. 

 

A továbbiakban együttesen, akként mint Felek között alulírott napon az alábbi feltételekkel: 
 

 

I. Preambulum 
 
 

1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az elmúlt évtizedben jelentős változásokon ment 
keresztül. E folyamatok eredményeképpen 2016-tól felgyorsultak az integrációs folyamatok. 
Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat letéteményeseként létrehozott NHKV Zrt. 
megalapítása óta az országban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók száma jelentősen 
csökkent. A közszolgáltatás területi, és lakosságszámon alapuló integrációja az Országos 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv (továbbiakban: OHKT) elvei és előírásai 
nyomán, valamint a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási 
díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet (továbbiakban: Díjrendelet) ösztönzőit és elveit 
figyelembe véve zajlott. 
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2. A Zöld Bicske Nonprofit Kft. által ellátott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási terület 
számos domborzati, demográfiai és lokalizációs sajátossággal bír, mely kihívásoknak meg 
kell felelni. Annak ellenére, hogy a Zöld Bicske Nonprofit Kft., mint önálló szolgáltató által 
ellátott közszolgáltatási területhez tartozó települések száma nem éri el a 2016-ban kitűzött, 
és OHKT-ban lefektetett optimális területnagyságot a Zöld Bicske Nonprofit Kft. 
közszolgáltatói minőségét képes volt megőrizni az integrációs folyamatok során, az NHKV 
Zrt. a megfelelőségi véleményt a Zöld Bicske Nonprofit Kft. részére megadta. 

 
A Zöld Bicske Nonprofit Kft. területét 2019. negyedik negyedévét megelőzően az alábbi 
térkép mutatja be: 

 
Az ellátott lakosság 2018. bázisadatokon 85 308 fő (OHKT szerinti optimális terület legalább 200e 

fő, míg a Díjrendelet a legkedvezőbb lakossági tényező feltételeket 500 001 főtől biztosítja 

 
 

3. A 2018-2019. évben egyértelművé vált, hogy a közszolgáltatási terület sajátosságait is 
figyelembe véve, melyek az ország más közszolgáltatási területeihez képest költségnövelő 
hatással bírnak a Zöld Bicske Nonprofit Kft. működtetéséhez szükséges költségekre a 
Díjrendelet 5. § (2) bekezdés szerinti maximális mértékben megállapítható fajlagos mérték 
szerinti szolgáltatási díj nem nyújt kellő fedezetet. 

 
4. Mindezekre tekintettel Bicske Város Önkormányzata és térsége számára a 

hulladékgazdálkodási feladatok biztosítása érdekében a feladatellátásba bevonásra került a 
VERTIKÁL Nonprofit Zrt. 2019. IV. negyedévétől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
feladatokat a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. és a Zöld Bicske Nonprofit Kft. konzorciumi 
megállapodáson alapuló együttműködése biztosítja.  
 
A VERTIKÁL Nonprofit Zrt. közszolgáltatási terület önmagában is megfelel az OHKT 
előírásainak, továbbá az ellátott lakosságszám alapján a legnagyobb régiók közé sorolható.  
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A VERTIKÁL Nonprofit Zrt. területe 2020. július 1. napi 
állapot szerint, a Bicskei régióban konzorciumban ellátott 
településeket is ábrázolva 

 

A Bicskei térség konzorciumban ellátott települései és a Zöld Bicske 
Nonprofit Zrt. által ellátott települések 2020. július 1. napi állapot 
szerint 

 
A VERTIKÁL vezette regionális közszolgáltatókból álló cégcsoport több mint 1 850 000 
lakost szolgál ki, 2019. december 31. napi állapotnak, területét az alábbi térkép mutatja be. 
 

 
 

5. Megállapítható ugyanakkor az is, hogy a hulladékgazdálkodás és a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás az elkövetkezendő években jelentős kihívások előtt áll. Mindezt 
egyértelműen tükrözik a kormányzati célkitűzéseket magukban foglaló stratégiai 
dokumentumok (többek között a Klíma-és Természetvédelmi Akcióterv, a klímavédelemről 
szóló 2020. évi XLIV. törvény stb.), valamint az Európai Parlament és a Tanács által 2018 
tavaszán elfogadott Körforgásos Gazdaság irányelv csomag. 
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6. Mindezek mellett a Díjrendelet alapján a jelenleg hatályos szabályok értelmében felülről 
korlátos finanszírozás következtében a Zöld Bicske Nonprofit Kft. a 2018. és 2019. évben a 
területi adottságok, valamint a közszolgáltatási terület méretét is figyelembe véve 
veszteséggel zárt, amelyre tekintettel Bicske Város Önkormányzata a Zöld Bicske Nonprofit 
Kft. működésének fenntarthatóságát biztosító döntéseket meghozta.  

 
7. Jelen együttműködési megállapodás célja, hogy Bicske Város Önkormányzata és térsége 

hulladékgazdálkodásának hosszú távú koncepcióját megalapozza, biztosítva a térségi 
hulladékgazdálkodás műszaki színvonalának emelését és fejlesztését. 

 
8. Felek rögzítik, hogy jelen együttműködési megállapodás nem érinti a VERTIKÁL és a Zöld 

Bicske Nonprofit Kft. között fennálló konzorciumi megállapodást, mely a felek által a 
konzorciumi megállapodás keretében ellátott közszolgáltatási terület tekintetében 
szabályozza a felek közötti feladatmegosztást, az adatszolgáltatás rendjét és további 
feltételeket. Felek rögzítik, hogy jelen együttműködési megállapodás és a konzorciumi 
megállapodás kiegészítik egymást, a felek gondoskodnak a megállapodások esetleges 
módosítása esetén azok összhangjának folyamatos biztosításáról. 
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II. Bicske Város Önkormányzat és térsége egységes, magas színvonalú 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának biztosítása 
 
 
1. Felek rögzítik, hogy együttműködésük elsődleges célja a lakosság számára biztosítandó 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásának egységes, magas műszaki 
színvonalú ellátása a műszaki tartalom folyamatos emelésére törekvés mellett. A 
megállapodás III.-VII. fejezetében foglalt rendelkezések e céllal összhangban 
értelmezendők és e célnak alárendeltek, továbbá e célt szolgálják. Valamennyi az 
együttműködés keretében vállalt feladatot, kooperációt, feladatellátást a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási területtel érintett valamennyi lakos érdekeit szem 
előtt tartva szükséges teljesíteni. Az egészséges, fenntartható, tiszta környezethez fűződő 
alapvető jogok messzemenő tiszteletben tartása és biztosítása a felek alapvető 
kötelezettsége. 
 

2. Felek rögzítik, hogy a közös hulladékgazdálkodási közszolgáltatásellátást úgy szervezik 
meg, hogy a Bicske Város Önkormányzata számára nyújtott hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási feladatokban a Zöld Bicske Nonprofit Kft. folyamatosan részt vesz, 
elsősorban a hulladék gyűjtési- és szállítási feladatok ellátását, valamint a kapcsolódó 
ügyfélszolgálati feladatokat biztosítja.  
 

3. Zöld Bicske Nonprofit Kft., és a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. a hulladékgazdálkodási 
feladatok tekintetében fokozott együttműködést vállalnak.  

 
4. Felek vállalják, hogy Bicske Város Önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatása, 

és a területén található valamennyi hulladékgazdálkodási létesítmény üzemeltetése 
mindenkor a hatályos jogszabályok, az OHKT, a vonatkozó engedélyek és a kormányzati 
célkitűzéseket megtestesítő dokumentumok (stratégiák, cselekvési tervek, akciótervek) 
előírásainak és elveinek megfelelően fog történni.  

 
5. Felek fokozottan együttműködnek a helyi hulladékgazdálkodási szabályok terén is, 

melynek során adategyeztetést hajtanak végre, feltárják a szabályozási szükségleteket, 
valamint szakmai támogatással segítik a helyi szabályalkotást annak érdekében, hogy 
Bicske Város hulladékgazdálkodása az ország legjobb gyakorlataival rendelkező 
települések közé tartozzon. 

 
6. Figyelemmel a kormányzati célkitűzésekre, a klímavédelmi akciótervre, és az illegális 

hulladék keletkezésének megelőzéséhez, valamint visszaszorításához kapcsolódó 
feladatokra a felek rendszeres konzultációt tartanak a kapcsolódó helyi feladatok 
meghatározása érdekében. 

 
7. Felek kiemelkedően fontosnak tartják továbbá a III.5. pontban foglaltakkal összhangban a 

körforgásos gazdaság elvárásaira történő felkészülést, a térségi fejlesztések 
összehangolását, valamint olyan hosszú távú működtetési és fejlesztési koncepció 
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megteremtését, amelynek révén Bicske és térsége az ország egyik legkorszerűbb 
technológiával rendelkező a hazai és nemzetközi célkitűzéseknek megfelelni képes 
hulladékgazdálkodási térségévé válhat.  

 
8. Felek a III.6. pontban foglaltakra tekintettel vállalják, hogy a Zöld Bicske Nonprofit Kft. 

által használt hulladékgazdálkodási vagyonelemek, valamint Bicske Város 
Önkormányzata tulajdonában álló és térségében használt Zöld Bicske Nonprofit Kft., 
illetve a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgazdálkodási rendszerelemek gördülő 
beruházási és fejlesztési tervét, valamint Bicske Város Önkormányzat 
hulladékgazdálkodási fejlesztési tervét (továbbiakban: Fejlesztési terv) elkészítik minden 
év szeptember 30. napjáig. A tervben a fejlesztések ütemezése, tulajdoni viszonyai, 
forrásszerkezete kapcsán a felek a hatályos jogszabályok és a fejlesztésekre irányadó 
további előírások tükrében fogalmazzák meg javaslataikat. 

 
9. Felek szoros szakmai együttműködést vállalnak Bicske Város Önkormányzata, mint 

ellátásért felelős számára nyitva álló hazai és uniós támogatási lehetőségek tekintetében is.  
 

10. A hulladék gyűjtésére- szállítására, valamint kezelésére vonatkozó hosszútávú célkitűzések 
és vállalások tekintetében jelen szerződés további rendelkezései is irányadók.  
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III. A hulladékgyűjtési- és szállítási infrastruktúra fejlesztése 
 
 
1. Felek rögzítik, hogy Bicske Város Önkormányzata és térségében valamennyi olyan 

önkormányzat számára, ahol valamely szerződő fél a hulladékgazdálkodási közszolgáltató 
a hulladékgyűjtési és szállítási infrastruktúrát folyamatosan fejlesztik, karbantartják, 
törekednek biztosítani a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás pozitív megítélését, a 
környezettudatos magatartás iránti elhivatottságot. 
 

2. Felek vállalják, hogy ott ahol ez még nem került bevezetésre gondoskodnak a kétkukás 
rendszer bevezetéséről, tehát az vegyes települési és szelektív hulladék elkülönített 
gyűjtésének lehetőségét megteremti. 

 
3. Felek vállalják, hogy a IV.1. pont hatálya alá tartozó településeken a lomtalanítást házhoz 

menő rendszerben biztosítják.  
 

4. Figyelemmel a körforgásos irányelvi csomag részeként elfogadott szabályozókra a felke 
vállalják, hogy soron kívül megkezdik a felkészülést az elkövetkezendő évtizedben 
teljesítendő elkülönített gyűjtési célokhoz szükséges infrastruktúraigény felmérése, és 
biztosítása érdekében, kiemelt figyelmet fordítva a biohulladék elkülönített gyűjtésével 
kapcsolatos határidőkre. 

 
5. Felek mindent megtesznek továbbá annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló 

infrastruktúra mellett a további frakciók (üveg, elektronikai hulladék stb.) elkülönített 
gyűjtése és átadása megfelelő keretek között biztosított legyen. Az ezzel kapcsolatos helyi 
szabályok megalkotása tekintetében fokozott együttműködést vállalnak.  

 
6. Felek vállalják továbbá, hogy a III.7. pontban foglalt fejlesztési terv részeként a térségi 

hulladékszállítást szolgáló járműflotta fejlesztési koncepcióját is meghatározzák, vállaják, 
hogy a hulladékszállítás a helyi és domborzati adottságoknak megfelelő járművel kerül 
elvégzésre. A járműflotta állapota mind esztétikai, mind műszaki szempontból meg kell 
feleljen a hatályos engedélyek, valamint magas műszaki színvonalon végzendő 
közszolgáltatás követelményeinek.  

 
7. Felek kölcsönösen együttműködnek továbbá az ún. fekete ürítések kiszűrése kapcsán, 

melynek érdekében a szükség szerinti adategyeztetéseket, indokolt esetben az NHKV Zrt. 
bevonása mellett lefolytatják.  

 
8. A hulladék gyűjtését és szállítását szolgáló infrastruktúra ellátásért felelősök, vagy 

szolgáltatók számára elérhető fejlesztési lehetőségei kapcsán Bicske Város 
Önkormányzatát és térségét érintő fejlesztések kapcsán a felek minden esetben szakmai és 
koncepcionális egyeztetést folytatnak a III.7. pontban foglalt fejlesztési tervre is 
figyelemmel. 
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IV. Korszerű hulladékkezelési koncepció és a Bicskei kezelőmű szerepe 
 
 
1. Felek rögzítik, hogy a keletkező hulladék kezelésére a hulladékhasznosítás elsődlegességét 

biztosító koncepció mentén járnak el. A III.7. pontban foglalt fejlesztési terv részeként a 
hulladékkezeléssel kapcsolatos információkat a Felek Bicske Város Önkormányzatának 
megadják. 
 

2. A hulladékgazdálkodási létesítmények üzemeltetése során a felek a hatályos 
engedélyekben foglaltak teljes körű betartásával járnak el. Az üzemeltetést a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezések előírásainak megfelelő szerződéses rendszerben biztosítják. 

 
3. Felek rögzítik, hogy a Bicske, Csákvári úti hulladékgazdálkodási létesítményben a 

közszolgáltatás keretében begyűjtött hulladék tárolására a hatályos engedélyek mellett, a 
hatósági kötelezések betartásával kerülhet sor, a kezeléssel kapcsolatos további feladatokat 
kölcsönösen egyeztetve, együttműködve látják el. 

 
4. A III.7. pontban foglalt fejlesztési terv részeként a karbantartást, pótlólagos beruházásokat, 

felújításokat célzó fejlesztések bemutatására is sor kerül, a folyamatban lévő 
fejlesztésekkel, valamint a jövőbeli fejlesztési lehetőségekkel, szakmai koncepcióval 
együtt. 

 
5. A hulladékgazdálkodási létesítmények, eszközök és hulladékkezelési koncepció 

kidolgozása során a felek kötelesek figyelemmel lenni a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatáson kívül végezhető egyéb tevékenységekre, így különösen a 
hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött közszolgáltatáson kívüli tevékenységekre, 
melyek a jelenleg hatályos szolgáltatási díjak mellett a felek működését, likviditását 
elősegíthetik. 
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V. Országos klímavédelmi célok érdekében szükséges további intézkedések, 
környezettudatos magatartás, szemléletformálás 
 
 
1. Felek különös gondot fordítanak a térségi hulladékgazdálkodásban a szemléletformálásra 

és a környezettudatos magatartásra.  
 

2. A VERTIKÁL Nonprofit Zrt. vállalja, hogy évente egyszer a Zöld Bicske Nonprofit Kft. 
közreműködésével egy a Bicske Város Önkormányzat által kijelölt oktatási intézményben 
és időpontban szemléletformálási napot szervez. Felek megállapodása alapján a felek 
szemléletformálási kampányt, vagy egyéb környezettudatos nevelést célzó eseményt, 
eseménysorozatot szervezhetnek. 

 
3. Felek mindent megtesznek a hulladéklerakás megelőzése érdekében, a hulladék 

újrafeldolgozása, újrahasznosítása elsődlegességét megcélozva. Törekednek arra, hogy a 
hulladékkeletkezés megelőzésén túl a hulladékhasznosítás elsődlegessége elvének is 
érvényt szerezzenek. 

 
4. A felek vállalják, hogy a hulladékgyűjtés során rendelkezésre bocsátott zöldhulladékgyűjtő 

zsákok minden esetben a jogszabályi követelményeknek megfelelően biológiailag lebomló 
zsákok, továbbá a rendelkezésre bocsátott műanyag gyűjtő edények újrahasznosított 
alapanyagarányát fokozatosan törekszenek növelni.  

 
5. Felek vállalják, hogy Bicske Város Önkormányzat és térsége közigazgatási területén 

különös figyelmet fordítanak a hulladékgyűjtő pontok, szigetek tisztántartására. 
Együttműködnek a közterületek tisztántartása érdekében, és a köztisztaság elleni vétségek 
feltárásán és lehetőség szerinti megelőzésén keresztül a fentiek szerinti célok érdekében.  

 
6. A hulladék kezelés során felek a közelség elvére, valamint Bicske Város Önkormányzat 

által, vagy társulási tagságán keresztül vállalt kötelezettségeire tekintettel járnak el. Bicske 
Város Önkormányzat területéről származó hulladékból keletkező energetikai hasznosításra 
alkalmas hulladékok lerakás útján történő kezelésére csak az NHKV Zrt. jóváhagyó 
nyilatkozata birtokában kerülhet sor.  

 
7. A hulladékgazdálkodást érintő fejlesztések előkészítése során a felek fokozott 

együttműködést mutatnak, és a fejlesztési célokat, műszaki elképzeléseket a kormányzati 
célkitűzésekkel összhangban tervezik meg, törekednek az innovatív, hulladékhasznosítást 
célzó fejlesztések megvalósítására. 
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VI. Együttműködés az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében 
 
 
1. Felek Klíma-és Természetvédelmi Akcióterv célkitűzéseivel összhangban kiemelkedően 

fontosnak tartják az illegális hulladék keletkezésének megelőzését és annak 
visszaszorítását. Az illegális hulladékkal kapcsolatos feladatok tekintetében folyamatosan 
egyeztetnek és mindent megtesznek annak érdekében, hogy Bicske Város Önkormányzata 
és térsége az illegális hulladékelhelyezéstől mentes térség legyen. 
 

2. Felek különös figyelmet fordítanak az illegális hulladékkal kapcsolatos támogatási 
rendszer folyamatos monitorozására és együttműködnek a pályázati lehetőségek feltárása 
kapcsán, valamint amennyiben a jogszabályi rendelkezések keretei között ez lehetséges az 
esetleges pályázatok benyújtása során.  

 
3. Felek vállalják továbbá, hogy az illegális hulladékkal kapcsolatos adataikat folyamatosan 

egyeztetik, az adatokat elemzik és együttműködnek az esetlegesen előforduló illegális 
hulladékelhelyezés megelőzése érdekében. 

 
4. Felek a Ht. 42. § (1) bekezdés e) pontja hatálya alá tartozó valamennyi hulladékot, valamint 

a jogellenesen, engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve elhelyezett valamennyi 
hulladék, mint illegális hulladék tekintetében irányadónak tekintik a fenti rendelkezéseket. 
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VIII. Egyéb rendelkezések 
 

1. Jelen szerződés mindkét fél általi aláírással lép hatályba. Jelen szerződés mindaddig 
fennáll, és hatályos, amíg Bicske Város Önkormányzatnak hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződése áll fenn a VERTIKÁL Nonprofit Zrt-vel.  
 

2. A jelen szerződésben megjelölt kapcsolattartók nevét, e-mail címét, telefonszámát a felek 
a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogalap alapján kizárólag 
jelen szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás céljából a szerződés 
megkötéséhez szükséges lépések megtétele, és a szerződés teljesítése érdekében kezelik. 
A kapcsolattartói adatok átadására megfelelő jogalappal rendelkeznek, melyet mindkét fél 
a saját kapcsolattartója vonatkozásában köteles biztosítani. A szerződés teljesítésének 
biztosításához elengedhetetlen, hogy a felek egymással a kapcsolatot tartani tudják, így a 
kapcsolattartók adatainak kezeléséhez a feleknek, mint adatkezelőknek jogos érdeke 
fűződik. 

 
3. Felek az együttműködés keretében teljesítendő írásbeli értesítéseket és nyilatkozatokat a 

másik fél kijelölt kapcsolattartójához kötelesek megtenni, és a másik fél kapcsolattartójától 
jogosultak az ilyen értesítéseket és tájékoztatásokat hitelesként és érvényesként elfogadni. 
Megbízó a Megbízott számára folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít. Szerződő felek 
a Szerződéssel összefüggő kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki:  

  
Önkormányzat részéről   
Név: ...........................  
Értesítési cím: ..........................  
Email: ...........................  
Telefon: ............................  
Mobiltelefon: ...........................  
  
VERTIKÁL Nonprofit Zrt. részéről:   
Név: ...........................  
Értesítési cím: ..........................  
Email: ...........................  
Telefon: ............................  
Mobiltelefon: ...........................  
 
Zöld Bicske Nonprofit Kft. részéről:   
Név: ...........................  
Értesítési cím: ..........................  
Email: ...........................  
Telefon: ............................  
Mobiltelefon: ...........................  
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4. A szerződés jelen pontjában meghatározott kapcsolattartók személyének, illetve 

elérhetőségüknek megváltozásáról a Felek kötelesek egymást a lehető legrövidebb időn 
belül értesíteni. A szerződés teljesítésével kapcsolatos mindenfajta közlés írásban 
(levelezés; email, levél, fax, és/vagy naplóbejegyzések útján) történik. 
 

5. Felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik az elektronikus úton elküldött írásbeli 
üzeneteket is. Kétség esetén postai és elektronikus úton küldött üzenet esetében is a küldő 
felet terheli annak a bizonyítása, hogy a másik fél részére az üzenetet megküldte. Az üzenet 
megküldése bizonyítható ajánlott postai küldemény esetén feladóvevénnyel, valamint 
email megküldése esetén olyan iratokkal, melyből megállapítható, hogy hiba visszajelentés 
nem történt.  
 

6. Jelen szerződés módosítása csak írásban, a szerződő felek közös megegyezésével 
lehetséges. 

 
7. Szerződő felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladataik 

ellátása során tudomásukra jutó, a másik fél és az azzal közvetlen kapcsolatban álló 
partnerszervezetek üzletvitelére és működésére, üzlet- és piacpolitikájára, üzletkörére, a 
jelen szerződésre és annak ellátására vonatkozó információt, továbbá minden olyan más 
információt, adatot és dokumentumot, megoldást, amelyek harmadik Fél részére történő 
átadása az érintett Félre nézve közvetlenül vagy közvetve hátránnyal jár vagy járhat - 
időbeli korlátozás nélkül - bizalmasan, üzleti titokként kezelik, és azokat kizárólag a jelen 
szerződés keretein belül használják fel. A Felek ezen kötelezettségük megszegése esetén 
teljes kártérítési felelősséggel tartoznak. Felek a jelen pont szerinti kötelezettségekről 
kötelesek megfelelő tájékoztatást adni érintett alkalmazottaik és harmadik személyek 
részére.  Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglaltak nem korlátozzák Felek 
jogszabályon, bírósági vagy hatósági határozaton alapuló közzétételi kötelezettségeit és 
nem korlátozzák a Feleket a jelen szerződéssel kapcsolatos jogaik bármely bíróság, hatóság 
előtti érvényesítésében.  

 
8. Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kötelesek egymással együttműködni. Az 

együttműködés keretében Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni minden olyan 
tényről, körülményről vagy eseményről, amely a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek 
megfelelő teljesítésére vonatkozik, illetve a teljesítést bármilyen módon korlátozhatja, 
megnehezítheti, késleltethető, vagy megakadályozhatja.  

 
9. Amennyiben a jelen szerződés egyes rendelkezései érvénytelenek vagy hatálytalanok 

lennének, úgy ez a szerződés egyéb pontjainak érvényességét nem érinti. 
 

10. A felek kötelesek az érvénytelen, illetőleg hatálytalan rendelkezések helyett haladéktalanul 
olyan rendelkezéseket megállapítani, amelyek érvényesek és hatályosak, valamint az 
érvénytelen, hatálytalan rendelkezések gazdasági céljához legközelebb állnak. 
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11. A felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban egymás közötti tárgyalások útján 
kialakítandó egyezséggel kötelesek rendezni. 
 

12. Amennyiben a jogvitát nem lehet egyeztetés keretében megoldani, úgy a felek a 
szerződésből eredő jogviták esetére a Székesfehérvári Járásbíróság illetve a 
Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességében állapodnak meg. 

 
13. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Polgári 

Törvénykönyv rendelkezései irányadók.  
 

14. Szerződő Felek jelen szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.  

 

Bicske, 2020 július „…..” 
 

 
 

Zöld Bicske Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Képviseli: ……………………………….. 
 

 
 

VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
képviseli: Madarász András vezérigazgató 
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Társasági szerződés 
egységes szerkezetben 

(tervezet) 
 
A Zöld Bicske Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagjai a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően, a következők 
szerint állapították meg a társasági szerződését és foglalták azt az időközben elhatározott 
módosításokkal egységes szerkezetbe.  
 

I. 
A társaság cégneve, e-mail címe 

Zöld Bicske Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
rövidített neve: Zöld Bicske Nonprofit Kft 
A társaság elektronikus kézbesítési címe: 

.............@zoldbicske.hu 
 

II.  
A társaság székhelye 

2060 Bicske, Csákvári út 45. 
 

A társaság telephelye(i) 
2060 Bicske, Külterület 015.hrsz. 

 
III. 

A társaság tagjai, törzsbetétei  
 

Tag  Pénzbeli 
hozzájárulás 

Nem pénzbeli 
hozzájárulás  

Bicske Város Önkormányzata 
Székhely: 2060 Bicske, Hősök tere 4. 
Törzsszám (PIR): 727046 
Adószám: 15727048-2-07 
KSH szám: 15727048-8411-321-07 

 
 

18.000.000 ,-Ft 

 
 

36.000.000 Ft. 

DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
rövidített cégnév: DTKH Nonprofit Kft. 
székhely: 6000 Kecskemét, Kisfái 248 0737/12 hrsz  
Adószám: 12564392-2-03 
Cégjegyzék szám: 03-09-131340 

 
 
 

7.500.000,-Ft 

 
 
- 

VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
rövidített cégnév: VERTIKÁL Nonprofit Zrt. 
székhely: 8154 Polgárdi, Szabadság utca 26. 
Adószám: 24662837-2-07 
Cégjegyzék szám: 07-10-001420 

 
 
 

7.500.000,-Ft 

 
 
 
- 
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Összesen:  33.000.000,-Ft 36.000.000,-Ft 

 
1. Tagok rögzítik, hogy a 2020. …… napján a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. és a DTKH 
Nonprofit Kft. által végrehajtott tőkeemelés során a jegyzett tőke mindkét tőkeemelésben részt 
vevő társaság általi 7.500.000,-Ft-7.500.000 ,-Ft, tehát összesen 15.000.000,-Ft értékkel 
történő megnövelésére került sor, mellyel egyidejűleg a tőkeemelés részeként mindkét 
társaság további 187.500.000,-Ft-187.500.000,-Ft, tehát összesen további 360.000.000,-forint 
értékű tőkeemelést hajtott a tőketartalék megemelésével. Ennek megfelelően a 2020. …….. 
napján végrehajtott tőkeemelés teljes értéke 390.000.000,-Ft. 
 

IV. 
 

A társaság tevékenységi körei a TEÁOR 2008. évi rendszere alapján 
 
3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése - főtevékenység 
3832 Hulladék újrahasznosítása 
4313 Talajmintavétel, próbafúrás 
4671 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme 
4677 Hulladék-nagykereskedelem 
4619 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem 
4618 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme 
4719 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 
4752 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem 
4779 Használtcikk bolti kiskereskedelme 
5210 Raktározás, tárolás 
7120 Műszaki vizsgálat, elemzés 
3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése 
4673 Fa-, építőanyag-, szaniteráru nagykereskedelem 
4690 Vegyestermékkörű nagykereskelem 
3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
3900 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 
4120 Lakó- és nem lakó épület építés 
4211 Út, autópálya építése 
4212 Vasút építése 
4299 Egyéb m.n.s. építés 
4941 Közúti áruszállítás 
7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
7810 Munkaközvetítés 
8129 Egyéb takarítás 

 
1. A Társaság a hatósági engedélyhez, bejelentéshez vagy nyilvántartásba vételhez kötött 
tevékenységet az engedély megszerzése, illetve a bejelentés és nyilvántartásba vétel 
megtörténtét követően végez.  
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2. A Társaság a tevékenységi körrel összhangban álló egyéb tevékenységet is végezhet és ahhoz 
kapcsolódóan minden egyéb, külön engedélyhez nem kötött ügyletet megköthet. 

 
V. 

A társaság törzstőkéje 
 
1. A társaság törzstőkéje 69.000.000-Ft, azaz hatvankilencmillió forint, amely 33.000.000-Ft 
pénzbeli hozzájárulásból és 36.000.000,-Ft nem pénzbeli hozzájárulásból áll. 
 
2. A tagok vagyoni hozzájárulásuk 100 %-át a társaság rendelkezésére bocsátották, ideértve a 
III.1. pontban foglalt tőketartalék javára történő tőkeemelést is. 
 
3. A tagok a jövőben esedékes vagyoni hozzájárulásukat a taggyűlési határozatban megjelölt 
határidőben, ennek hiányában a határozat elfogadásától számított 30 napon belül egy 
összegben, a társaság bankszámlájára való befizetéssel kötelesek szolgáltatni. A jövőben 
esedékes nem pénzbeli hozzájárulásokat a határozatban megjelölt időpontban kell a társaság 
rendelkezésére bocsátani. 
 
4./ Ha a tag a vállalt vagyoni hozzájárulását a meghatározott időpontig nem szolgáltatja, a 
társaság ügyvezetője 30 napos határidő kitűzésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni 
kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a tagsági jogviszony megszűnését eredményezi.  
 
5./ A 30 napos határidő eredménytelen eltelte esetén a tagsági jogviszony a határidő lejártát 
követő napon megszűnik. Erről a társaság ügyvezetője a tagot írásban köteles értesíteni.  
 
6./ Az a tag, akinek tagsági jogviszonya a fentiekre figyelemmel szűnt meg, a vagyoni 
hozzájárulás teljesítésének elmulasztása miatt a társaságnak okozott kárért a polgári jog 
általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik. 
 

VI. 
A társaság időtartama 

 
A társaság határozatlan időre jött létre.  

 
VII. 

A nyereség felhasználása 
 

A nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel 
folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem 
osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.  
 

VIII. 
Az üzletrészekre vonatkozó szabályok 
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1. A tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. 
Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok 
fűződnek. Az üzletrész és a szavazati jog mértéke a III.1. pontban foglaltakra tekintettel nem a 
törzsbetét mértékéhez igazodik. Az üzletrész és az ahhoz kapcsolódó szavazati jog mértékét a 
felek a III.1. pontban foglaltakra tekintettel az alábbiakban határozzák meg és fogadják el: 
 

Tag Üzletrész és a kapcsolódó szavazati jog mértéke

Bicske Város Önkormányzata 12,2 % 

VERTIKÁL Nonprofit Zrt. 43,9% 

DTKH Nonprofit KFt. 43,9% 

 
2. Az üzletrész társaság tagjaira történő átruházása esetén a többi társasági tagot elővásárlási 
jog illeti meg. A tagok elővásárlási jogukat üzletrészeik arányában gyakorolhatják. Az üzletrészt 
harmadik személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben 
befizette, kivéve a Ptk-ban meghatározott eseteket.  
 
3. A tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - az 
adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. 
 
4. Az üzletrész átruházásához írásbeli szerződést kell kötni. Az adásvételi szerződésen kívüli 
jogcímen történő átruházás kizárt. Az üzletrész kívülálló harmadik személy részére történő 
átruházásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges. 
 
5. A taggyűlés az átruházáshoz való hozzájárulását megtagadhatja, amennyiben az üzletrész 
átruházása a társaság érdekeit sérti, vagy a társasági célok megvalósítását veszélyezteti. Ez az 
eset áll fenn – de nem kizárólagosan -, ha az átruházás az elővásárlási jog gyakorlásának 
kizárását célozza, nevezetesen ha az elővásárlási jogosultakkal közölt ár nem reális. 

 
6. Az üzletrész csak átruházás, jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében 
bekövetkezett jogutódlás, új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése és öröklés 
esetén osztható fel. A felosztáshoz a taggyűlés hozzájárulása szükséges.  
 

IX. 
Az üzleti év 

 
Az üzleti év azonos a naptári évvel.  

X. 
A taggyűlés 

 
1. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggyűlést legalább évente egyszer a társaság 
székhelyére, telephelyére, fióktelepére vagy a taggyűlési meghívóban szereplő címre a napirend 
közlésével össze kell hívni. A taggyűlést az ügyvezető jogosult összehívni a meghívó 
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elküldésével. A meghívó elküldése és a taggyűlés határnapja között legalább 8 (nyolc) napi 
időköznek kell eltelnie. A meghívó elküldésének a napja a meghívó időközébe nem számít bele, 
a taggyűlés határnapja beleszámít.  
 
2. A taggyűlés összehívása akkor szabályszerű, ha a meghívó elküldése a címzett aláírásával, 
postai tértivevénnyel vagy a jelen szerződésben, az egyes tagoknál feltüntetett elektronikus 
kézbesítési címre történő elektronikus elküldéssel igazolt.  
 
3. A taggyűlés csak a tagok (képviselőik) közvetlen személyes jelenléte mellett tartható meg, 
azonban a tagot (képviselőjét) teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazással 
képviselhetik, meghatalmazott nem lehet az ügyvezető igazgató, a könyvvizsgáló, valamint a 
felügyelő bizottság tagja. 
 
4. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:  
a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása; 
b) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése; 
c) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által; 
d) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése; 
e) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása; 
f) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről; 
g) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése; 
h) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat; 
i) a Ptk. 3:123. §-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és 

díjazásának megállapítása;  
j) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 
k) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 
l) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, 

ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott könyvvizsgálójával vagy azok 
közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1.§ (1) bek. 1. pont), illetve élettársával köt; kivéve, ha 
azok a társaság nem veszélyes hulladék gyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása tárgyában köti 
vagy ha a szerződés értéke, illetve keretszerződés esetén a keretszerződés alapján teljesített 
ügyletenként figyelembe vett értéke nem éri el a nettó 50.000.000,- Ft összeget. 

m) a tagok, az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni 
követelések érvényesítése; 

n) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő 
megvizsgálásának elrendelése; 

o) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés 
tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása; 

p) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása; 
q) a társasági szerződés módosítása; 
r) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása; 
s) törzstőke emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása; 
t) törzstőke emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése; 
u) törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek 
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arányától való eltérés megállapítása; 
v) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása; 
w) mindazon ügyek, amelyeket a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe 

utal. 
 
5. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati jogok kétharmada képviselve van. 
 
6. Ha a taggyűlés határozatképtelen, a megismételt taggyűlés az eredeti napirendben szereplő 
ügyekben a jelenlevők által képviselt szavazat mértékétől függetlenül határozatképes. A 
megismételt taggyűlést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - taggyűlés időpontját 
követő legalább három napot követően, de legfeljebb 15 napon belül kell összehívni (az 
időközbe a határozatképtelenség miatt elmaradt taggyűlés napja nem számít bele, a 
határozatképtelenség miatt megtartott taggyűlés napja beleszámít), amely időpontot, az eredeti 
taggyűlés meghívójában a taggyűlés határozat képtelenségének esetére, mint feltételesen 
megismétlendő taggyűlést, meg kell jelölni. 
 
7. A tagok a nem szabályosan összehívott, illetve megtartott ülésen elfogadott határozato(ka)t 
legkésőbb az ülés napjától számított 30 napon belül egyhangú határozattal érvényesnek 
ismerhetik el. 
 
8. A taggyűlés határozatait, amennyiben a törvény vagy jelen társasági szerződés másként nem 
rendelkezik, a szavazati jogok 2/3-os többségével hozza meg.  
 
9. A taggyűlés a szavazati jogok legalább 3/4-es többségével hozott határozata szükséges a  

a) a taggyűlés jelen szerződés X.3./ pontjában meghatározott, kizárólagos hatáskörébe 
tartozó ügycsoportok elfogadásához, 

b) az ügyvezetői tisztségre esetleges pályázat kiírásához és annak elbírálásához, ad-hoc 
bizottság megválasztásához, vagy az ügyvezető bármely más módon történő 
megválasztásához; 

c) az ügyvezető visszahívásához; 
d) az ügyvezető megbízási szerződésének elfogadásához, díjazásának megállapításához, 
e) Átruházni kívánt üzletrész vonatkozásában az elővásárlási jog gyakorlása a társaság 

által; 
f) Átruházni kívánt üzletrész vonatkozásában az elővásárlásra jogosult személy kijelölése; 
g) a tárgyévet követő gazdasági év üzleti és beruházási tervének elfogadása; 
h) a Társaság árbevételének legalább az előző évi számviteli törvény szerinti 

beszámolójában kimutatott nettó árbevétele 5 %-át meghaladó értékben való bármilyen 
formában biztosítékul lekötéséhez, engedményezéséhez, kivéve az alvállalkozókkal 
való elszámolás körében történő engedményezéseket; 

i) Új hitel felvétele vagy az ingatlanvagyon bármilyen más módon történő 
megterheléséhez jelzálogjoggal az előző évi számviteli törvény szerinti beszámolójában 
kimutatott nettó árbevétele 5 %-át meghaladó értékben; 

j) az üzletrész átruházásának jóváhagyásához. 
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10. A taggyűlés a szavazati jogok egyhangú többségével hozza meg az alábbi – kizárólagos 
taggyűlési hatáskörbe utalt - határozatait:  

a) a tagok társasági szerződésben foglalt kötelezettségeinek növeléséhez, új 
kötelezettségek megállapításához, illetve az egyes tagok külön jogainak csorbításához. 
 

11. A tagok rendszerint szóbeli szavazással döntenek. A döntéseket jegyzőkönyvben kell 
rögzíteni, és az ügyvezetőnek be kell vezetni a Határozatok Könyvébe. A Határozatok 
Könyvébe való bejegyzést keltezni kell és alá kell írni annak, aki a bejegyzést foganatosította, 
továbbá a határozathozatalban részt vett egy tagnak az aláírásával kell azt hitelesítenie. 
 
12. A taggyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Ptk. 
3:193. §-ában foglaltakat. A jegyzőkönyvet az ügyvezető, a jegyzőkönyvvezető és egy jelen 
lévő – hitelesítő – tag írja alá. 
 
13. A taggyűlés határozatait nyílt szavazással hozza. Nem szavazhat az a tag, akit a határozat 
kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a társaság rovására másfajta előnyben részesít, 
továbbá akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, aki ellen pert kell indítani, vagy 
egyébként érdekelt. 
 
14. Azok a tagok, akik olyan határozatot hoztak, amelyről tudták vagy a tőlük elvárható 
gondosság mellett tudhatták, hogy a társaság jelentős érdekeit nyilvánvalóan sérti, korlátlanul 
és egyetemlegesen felelnek az ebből eredő kárért. 
 
15. A taggyűlésen a tagokat az alábbi szavazati jogok illetik meg és a fentiek szerinti többség 
számítása során is ezt kell alapul venni 
Bicske Város Önkormányzata 12,2 szavazat 
VERTIKÁL Nonprofit Zrt 43,9 szavazat 
DTKH Nonprofit Kft 43,9 szavazat 
Összesen 100 szavazat 

 
16. A tagok taggyűlés tartása nélkül bármely ügyben írásban, vagy más a döntéshozatal során 
tett jognyilatkozatok bizonyítására alkalmas eszköz felhasználásával határozhatnak, kivéve a 
számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása. 
 
17. Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét 8 napos határidő kitűzésével írásban kell a 
tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban, vagy más bizonyításra alkalmas eszköz útján adják 
meg. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni.  
 
18. A szavazás eredményéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő 8 napon belül az 
ügyvezető írásban tájékoztatja. Ha bármelyik tag kéri, a taggyűlést össze kell hívni a 
határozattervezet megtárgyalására. 
 
19. A taggyűlés egy alkalommal, legfeljebb 30 (Harminc) napra felfüggeszthető. 
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XI. 
Az ügyvezető 

 
1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője: 
 
Név:  Mag Barbara, Lócskai István Árpád 
Anyja neve: …………….. 
Született: ……………….. 
Adószáma: …………………….. 
Lakcím: …………………. 
Megbízatásának ideje: ……………………… 
 
A vezető tisztségviselő a társaság vezetését munkaviszonyban látja el. 
 
2. Az ügyvezető önállóan jogosult a társaság képviseletére, ügyvezetésére, ügyintézésére.  
 
3. Az ügyvezető önállóan irányítja a társaság munkaszervezetét, illetve önállóan gyakorolja a 
cégvezető feletti munkáltatói jogokat. 
 
4. Az ügyvezető köteles a tagok kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság 
üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. 
 
5. Az ügyvezető a jelen társasági szerződés alapján a társasággal azonos főtevékenységet is 
folytató más gazdasági társaságban vezető tisztséget nem láthat el, kivéve azokat a társaságokat, 
ahol ezen vezetői tisztséget már betölti, illetve azokat a társaságokat, amelyek részben vagy 
egészben, közvetlenül vagy közvetve a társaság tulajdonában állnak, egyebekben más 
gazdasági társaságban történő részesedés és vezető tisztség szerzése nem korlátozott. 
 
6. Az ügyvezetőt érintő minden kérdésben a taggyűlés dönt. Az ügyvezetővel kötendő 
szerződések esetében a taggyűlés köteles kijelölni a szerződést aláíró tulajdonost vagy 
képviselőjét. Az ilyen kijelölés nélkül megkötött szerződés érvénytelen. 
 
7. Az ügyvezető, mint vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi 
személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai 
szerint felel a jogi személlyel szemben, azzal azonban, hogy a Ptk. 6:152. §-ra figyelemmel a 
vezető tisztségviselő gondatlan károkozásért való felelőssége kizárásra kerül, az ügyvezető 
felelőssége minden más harmadik személy irányában az élet és testi épség veszélyeztetése 
kivételével, gondatlanságból okozott kárért ugyancsak kizárásra kerül. 
 
8. A társaság az ügyvezetőt legfeljebb 5 év határozott időtartamra választhatja meg, illetve 
ügyvezetői jogviszonyát a lejárat előtt hozott határozattal is legfeljebb 5 év határozott idővel 
hosszabbíthatja meg, mely meghosszabbítás lehetősége gyakoriságának száma nem korlátozott. 
 
9. Ha a társaság ügyvezetőjének a jogviszonya a határozott idő előtt megszűnik, a Ptk. 3:196.§ 
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(4) bek.-ben szabályozott eljárásnak van helye. 
 
 

XII. 
A cégjegyzés módja 

 
1. A cégjegyzés akként történik, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előre 
nyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan írja a nevét a hiteles aláírási címpéldánynak vagy 
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintának megfelelően. 
 
2. Az ügyvezető jogosult az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság alkalmazottait 
képviseleti joggal felhatalmazni. 
 

XIII. 
Könyvvizsgáló 

 
A társaság könyvvizsgálója: 

Börcs Krisztina Erzsébet 
szn.: Börcs Krisztina  

szül: ……………………... 
anyja neve.:  

adóazonosító jel: ……………………... 
lakcíme: 2060 Bicske, Bogya Károly utca 52/h. 

Kamarai nyilvántartási száma: 005923 
Igazolvány száma: 005989 

A megbízatás kezdő időpontja: 2019.10.07. 
A megbízatás lejárta: 2021.12.31. 

 
1. A taggyűlés határozott időre de legfeljebb 5 évre választ könyvvizsgálót. A könyvvizsgáló 
megbízatásának időtartama a választás évének május 31-től a választás követő 5. év május 31-
is tart.  
 
2. A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében betekinthet a gazdasági társaság 
könyveibe, a vezető tisztégviselőktől, a felügyelőbizottság tagjaitól és a társaság 
munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, könyvvezetését, értékpapír- és 
áruállományát, szerződéseit, bankszámláját megvizsgálhatja, jelen lehet a felügyelőbizottság 
ülésein. 
 
3. A taggyűlés által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli 
törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak 
megállapításáról, hogy a társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a 
jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi 
helyzetéről, működésének eredményéről. 
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4. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság 
vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az ügyvezető 
vagy a felügyelőbizottság tagjainak Ptk-ban meghatározott felelősségét vonja maga után, 
köteles a felügyelőbizottságot és a taggyűlést tájékoztatni. Ha a taggyűlés tájékoztatására nem 
kerül sor, illetve a tagok a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a 
könyvvizsgáló erről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti. 
 

XIV. 
A Felügyelőbizottság 

 
1. A társaságnál felügyelőbizottság választásásra sor kerül, amely a társaság ellenőrző szerve. 
Mindhárom tulajdonos a felügyelőbizottságba egy tag delegálására jogosult. 
 
2. A felügyelőbizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését, Ennek keretében a vezető 
tisztségviselőktől és a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, 
amelyet az érintett 8 napon belül írásban teljesíteni köteles, a társaság könyveit és iratait 
megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja. 
 
3. A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a társaság valamennyi lényeges üzletpolitikai 
jelentését, valamint minden olyan előterjesztést, amely a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe 
tartozó ügyre vonatkozik. Vizsgálatának eredményét a felügyelőbizottság elnöke vagy 
elnökhelyettese ismerteti. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény 
felhasználásáról a taggyűlés csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentéseinek birtokában 
határozhat. 
 
A felügyelőbizottság a taggyűlést soron kívül tájékoztatja, és határozati javaslatot tesz, ha 
megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, vagy a társasági szerződésbe, 
vagy a taggyűlés valamely határozatába ütközik vagy egyként sérti a társaság vagy a tagok 
érdekeit. 
 
4. A felügyelőbizottság legalább 3 legfeljebb 5 tagból áll. A felügyelőbizottság tagjait a 
taggyűlés 5 év időtartamra választja. 
 
5. A felügyelőbizottság tagjai sorából választ egyszerű szótöbbséggel elnököt és 
elnökhelyettest. A felügyelőbizottság határozatképes, hogy ha minden tag jelen van. 
Határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. A felügyelőbizottság üléseit az elnök 
hívja össze és vezeti. 
 
6. A Felügyelőbizottság tagjai: 
Név: Dr. Bertóti Béla 
Lakcím: 2060 Bicske, Ady Endre utca 13. 
Anyja neve:  
Születési hely és idő: 
Jogviszonya időtartama: 2017.05.02. – 2022.05.02. 
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Név: Sikabonyi Miklós András 
Lakcím: 8086 Felcsút, Szári utca 8. 
Anyja neve:  
Születési hely és idő:  
Jogviszonya időtartama: 2017.05.02. – 2022.05.02. 
 
Név: Nagy Attila 
Lakcím: 2060 Bicske, Táncsics Mihály utca 56. 
Anyja neve:  
Születési hely és idő:  
Jogviszonya időtartama: 2017.05.02. – 2022.05.02. 

 
XV. 

Ellenőrzési és tájékoztatási jog 
 
1. Minden társasági tag jogosult a társaság ügyeiről a taggyűlésen vagy azon kívül is az 
ügyvezetőtől tájékoztatást kérni, a társaság irataiba és könyveibe betekinteni. 
 
2. A taggyűlési jegyzőkönyvbe és a határozatok könyvébe bármelyik tag betekinthet és az 
azokban foglaltakról az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet. 
 
3. A társaság minden tagja jogosult a társaság legfőbb szervének tevékenységében részt venni. 
 
4. A társasági tagok jogosultak az információs és ellenőrzési jogaikat személyesen vagy olyan 
megbízottjuk útján gyakorolni, akit titoktartási kötelezettség terhel.  
 
5. Ennek költségei azt a társasági tagot terhelik, akinek érdekkörében a költségek felmerültek. 
 

XVI. 
Egyéb rendelkezések 

 
A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
 
Bicske, 2020.......................................… 
 

…………………………… 
Bicske Város Önkormányzata 

tag 
Képv.: Bálint Istvánné polgármester 

…………………………… 
DTKH Duna-Tisza közi 
Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
tag 

Képv.: Agatics Roland ügyvezető 
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…………………………… 

VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

tag 
Képv.: Madarász András vezérigazgató 

 
 
 
Alulírott ………………. ügyvéd (székhely: ……………………….., KASZ szám: ……….) 
nyilatkozom, hogy az általam készített okirat megfelel a jogszabályoknak, és tanúsítom, hogy 
a szerződő fél személyi azonossága igazolása után azt előttem írta alá, az a fél kinyilvánított 
akaratát tartalmazza, ezért azt ellenjegyzem. 
Nyilatkozom továbbá, hogy megfelelek a 2017. évi LXXVIII. törvény, valamint a Magyar 
Ügyvédi Kamara szabályzatában meghatározott elektronikus aláírással kapcsolatos 
követelményeknek, ill. minősített elektronikus aláírással rendelkezem. 
 
 
Ellenjegyzés 
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