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ELŐTERJESZTÉS 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2015. szeptember 17-én tartandó ülésére 
 

K ar cag T ér ségi H ulladékgazdálkodási K özszolgáltató Nonpr ofit K ft. alapító okir atának 
módosítása és pótbefizetés teljesítése 

 
Előterjesztést készítette: dr. Makai Sándor c. főjegyző 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az előterjesztéshez mellékelt tájékoztató levelek alapján két határozati javaslatot 
indítványozok, amelyek a Kft. további működéséhez, a szolgáltatás biztonságos ellátásához 
szükségesek.  
 
 
Határozati javaslat: 
 
1. 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának képviselő-testülete - mint a Karcag Térségi 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. tagja, -  úgy döntött, hogy a Karcagon, 
2014. december hó 30. napján kelt társasági szerződésének 9. pontját (a társaság 
gazdálkodásának szabályai) kiegészíti az alábbiakkal: 
 
„A taggyűlés jogosult a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget előírni a tagok 
számára. 
A pótbefizetés legmagasabb összege: legfeljebb a törzsbetét kétszerese 
A pótbefizetés teljesítésének módja: pénzbeli hozzájárulás 
A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbetéteik arányában terheli. 
A pótbefizetés legfeljebb üzleti évenként egy alkalommal írható elő (pótbefizetés 
gyakorisága). 
Pótbefizetést a taggyűlési határozat meghozatalától számított 90 napon belül kell teljesíteni.  
A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli. 
A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a tagok részére vissza kell fizetni.” 
 
Füzesgyarmat Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a fenti határozatnak megfelelően elkészített alapító okirat módosítást és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést aláírja. 
 
Határidő: szükség szerinti időben 
Felelős: Bere Károly polgármester 
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2. 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Karcag 
Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére, a tulajdoni 
részesedésének arányában 155.000 Ft. pótbefizetést teljesít a saját tőke visszapótlása céljából, 
amennyiben Karcag Város és Berekfürdő Község Önkormányzata is vállalja a tulajdoni 
részesedése arányában történő pótbefizetés teljesítését.  
 
Felkéri a Polgármestert a pótbefizetés átutalására a feltételek teljesülése esetén. 
 
Határidő: értelem szerinti 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a javaslatokat fogadja el. 
 
Füzesgyarmat, 2015. szeptember 9. 
 
 
 
 
 

Bere Károly 
polgármester  
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