
Sorszám: IV/ 8 Tárgy:  BÉKÉS-FERMENT KÖRNYEZETVÉDELMI, 
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ 
KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 
ALAPÍTÁSA  
 

Döntéshozatal módja: 

Elıkészítette: Gál András osztályvezetı 
Mőszaki Osztály 
 

Minısített többség 

Véleményezı 
bizottság: 

Pénzügyi Bizottság 
Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi 
Bizottság 

az SZMSZ 12. § (4) bekezdés 
m) pontja alapján  
Tárgyalás módja:  
Nyilvános ülés 

Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2008. január 24-i ülésére 

Tisztelt Képviselı-testület! 

Békés Város Önkormányzata a 2007. december 20-i testületi ülésen szándéknyilatkozatát 
nyilvánította ki az Agroferment Invest Kft-vel közösen alapítandó vállalkozás létrehozásához, 
és felkérte polgármesterét a társasági szerzıdés soron következı testületi ülésre való 
elıkészítésére. A Társasági szerzıdést elkészítettük és mellékletben szerepeltetjük. 

Kérem a határozati javaslat elfogadását. 

 

Határozati javaslat:. 

1. Békés Város Képviselı-testülete elfogadja a mellékletben szereplı Társasági 
szerzıdést és felhatalmazza polgármesterét, hogy az Agroferment Invest Kft-vel a 
szerzıdést írja alá. 

 

Határid ı: értelemszerően 

Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2008. január 14. 
Izsó Gábor 

polgármester 

.....................................  
Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 
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BÉKÉS-FERMENT KÖRNYEZETVÉDELMI, KERESKEDELMI ÉS 
SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELEL İSSÉGŐ TÁRSASÁG 

TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE 
 
 
amely abból a célból került megkötésre, hogy az 1. pontban megjelölt felek, mint 
alapítók a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezései 
szerint üzletszerő közös gazdasági tevékenység folytatására korlátolt felelısségő 
társaságot alapítsanak, az alábbiak szerint: 

 
 

1. A társaság tagjai 
 
1.1.  Cégnév: Agrofermentinvest Környezetvédelmi, Építıipari és Szolgáltató 

Korlátolt Felelısségő Társaság 
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-711909 
Székhely: 1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 3., 2. em. 18. 
Képviseletre jogosult neve: Ugrai Dávid ügyvezetı 
Anyja neve: Vass Éva 
Lakcím: 1143 Budapest, Hungária krt. 134. 

 
1.2.  Név: Békés Város Önkormányzata 

 Székhely: 5630 Békés, Petıfi S. u. 2. 
 Képviseletre jogosult neve: Izsó Gábor polgármester 

Anyja neve: *** 
Lakcím: *** 

 
 

 
2. A társaság neve, székhelye 

 
2.1.  A társaság cégneve: BÉKÉS-FERMENT Környezetvédelmi, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 
     

A társaság rövidített cégneve: BÉKÉS-FERMENT Kft. 
 

2.2.  A társaság székhelye: 5630 Békés, Petıfi S. u. 2. 
 

 
3. A társaság TEÁOR szerinti tevékenységi köre 

 
3.1.  Fıtevékenység:              90.02 ’03 Hulladékgyőjtés, -kezelés 
 
3.2.  Egyéb tevékenységi körök:  24.13 '03 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása 
                    24.14 ’03 Szerves vegyi alapanyag gyártása 
                  24.20 '03 Mezıgazdasági vegyi termék gyártása 
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  24.66 '03 Máshova nem sorolt egyéb vegyi termék 
            gyártása 

  36.63 ’03 Egyéb máshova nem sorolt 
feldolgozóipar 

 51.11 '03 Mezıgazdasági termék ügynöki  
             nagykereskedelme 

                                                       51.18 ’03 Máshova nem sorolt termék ügynöki       
            nagykereskedelme 

      51.19 '03 Vegyes termékkörő ügynöki  
         nagykereskedelem 

                     51.57 ’03 Hulladék-nagykereskedelem 
 60.24 ’03 Közúti teherszállítás 
 90.01 ’03 Szennyvíz győjtése, kezelése 
 90.03 ’03 Szennyezıdésmentesítés 
 01.41 ’03 Növénytermelési szolgáltatás 

 
 

4. A társaság mőködésének idıtartama 

 
A társaság idıtartama: a társaság határozatlan idıre jön létre. 

 
 

5. A társaság törzstıkéje 
 

A társaság törzstıkéje 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió  forint, amely 
3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió Forint  készpénzbıl áll, amely a törzstıke 100 %-a. 
Ebbıl az alapításkor befizetett összeg 3.000.000,- Ft, a pénzbeli hozzájárulás 100 %-a. 

 
 

6. Az egyes tagok törzsbetétje 
 

6.1.  Név: Agrofermentinvest Kft.  
 Törzsbetét összege: 1.530.000,- Forint 
 Törzsbetét összetétele: 
 készpénz 1.530.000,- Ft 

 
6.2.  Név: Békés Város Önkormányzata 
 Törzsbetét összege: 1.470.000,- Forint 
 Törzsbetét összetétele: 
 készpénz 1.470.000,- Ft 
 
 

7. A törzsbetétek teljesítési határideje 

 
A törzsbetétek befizetése megtörtént. 
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8. Üzletrész 
 
8.1.  A társaság bejegyzését követıen a tagok jogait és a társaság vagyonából ıket 

megilletı hányadot az üzletrész testesíti meg. Minden tagnak csak egy üzletrésze 
lehet. Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet. Ezek a személyek a társasággal 
szemben egy tagnak számítanak; jogaikat – ideértve a társasági szerzıdés 
megkötését is – csak közös képviselıjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelı 
kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek. 

 
8.2.  Az üzletrész a tagok törzsbetétjéhez igazodik. Ennek megfelelıen az üzletrészek 

megoszlása: 
 
 1. üzletrész: 51 % 
 név: Agrofermentinvest Kft. 
 
  
 2. üzletrész: 49 % 
 név: Békés Város Önkormányzata 
 
 

9. Az üzletrészek átruházása, felosztása 
 

9.1.  Az üzletrész a társaság tagjaira – a társaság saját üzletrészét (Gt. 135. §) kivéve – 
szabadon átruházható. 

 
9.2.  Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a 

törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve a Gt. 138. §-ában foglalt esetet. A 
tagot, a társaságot vagy a taggyőlés által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – 
az adásvételi szerzıdés útján átruházni kívánt üzletrészre elıvásárlási jog illeti 
meg. 

 
9.3.  Az üzletrész csak átruházás, a megszőnt tag jogutódlása és öröklés esetén 

osztható fel. A felosztáshoz a taggyőlés hozzájárulása szükséges. 
 
 

10. A nyereség felosztása 
 
A tagot a társaságnak a Gt. 131. § (1) bekezdése szerint felosztható és a taggyőlés által 
felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott 
eredményébıl, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott 
eredményébıl arányos hányad (osztalék) illeti meg. A nyereséget a törzsbetétek 
arányában kell a tagok között felosztani. 
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11. A társaság taggyőlése 
 
11.1. A taggyőlés a társaság legfıbb szerve. A taggyőlést legalább évente egyszer a 

társaság székhelyére a napirend közlésével össze kell hívni. 
 
11.2. A taggyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
 

a)  a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása; 
b)  osztalékelıleg fizetésének elhatározása; 
c)  pótbefizetés elrendelése és visszatérítése; 
d)  elıvásárlási jog gyakorlása a társaság által; 
e)  az elıvásárlásra jogosult személy kijelölése; 
f)  az üzletrész kívülálló személyre történı átruházásánál a beleegyezés 

megadása; 
g)  eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészrıl; 
h)  üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának 

elrendelése; 
i)  a tag kizárásának kezdeményezésérıl való határozat; 
j)  a Gt. 37. §-ában foglalt kivétellel az ügyvezetı megválasztása, visszahívása és 

díjazásának megállapítása; 
k) a felügyelıbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának 

megállapítása (ha felügyelıbizottság mőködésére sor kerül); 
l)  a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása (ha 

könyvvizsgáló mőködésére sor kerül); 
m) olyan szerzıdés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, 

ügyvezetıjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], 
illetve élettársával köt; 

n)  a tagok, az ügyvezetık, a felügyelıbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló 
elleni követelések érvényesítése; 

o) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló 
által történı megvizsgálásának elrendelése; 

p) az elismert vállalatcsoport létrehozásának elıkészítésérıl és az uralmi 
szerzıdés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerzıdés 
tervezetének jóváhagyása; 

q)  a társaság jogutód nélküli megszőnésének, átalakulásának elhatározása; 
r)  a társasági szerzıdés módosítása; 
s)  a törzstıke felemelésének és leszállításának elhatározása; 
t)  törzstıkeemelés esetén a tagok elsıbbségi jogának kizárása; 
u)  törzstıkeemelés során az elsıbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése; 
v)  törzstıke felemelésekor, illetve az elsıbbségi jog gyakorlása esetén a 

törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása; 
w)  törzstıke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása; 
x) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerzıdés a taggyőlés 

kizárólagos hatáskörébe utal. 
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11.3. Az egyes tagokat megilletı szavazatok száma: 

 név: Agrofermentinvest Kft.  szavazatszám: 153 
 név: Békés Város Önkormányzata szavazatszám: 147 

 
11.4. A taggyőlés akkor határozatképes, ha azon legalább a törzstıke fele vagy a 

leadható szavazatok többsége képviselve van. 
 
11.5. A taggyőlés határozatait, amennyiben a törvény vagy a jelen társasági szerzıdés 

másként nem rendelkezik, a szavazati joggal jelenlévık egyszerő többségével 
hozza meg. 

 
11.6. A szavazatok 3/4-ed részét kitevı többségre van szükség a 11.2. pont i), q), 

valamint r) pontjaiban meghatározott tárgykörökben történı határozathozatal 
esetén. 

 
11.7. Egyhangú határozatra van szükség a tagok társasági szerzıdésben foglalt 

kötelezettségeinek növeléséhez, új kötelezettségek megállapításához, illetve az 
egyes tagok külön jogainak csorbításához. 

 
11.8. A taggyőlést az ügyvezetı hívja össze. 

 
 

12. Az ügyvezetı 
 
A társaság ügyvezetıje: 
Név: Feketéné Lipcsei Anikó 
Anyja neve: Polgár Eszter 
Lakcím: 5630 Békés, Szabó Dezsı utca 37/1 
Az ügyvezetıi megbízatás határozatlan idıre szól. 
A megbízatás kezdı idıpontja: *** 
A megbízatás lejárta: *** 

 
 

13. A cégjegyzés 
 
A képviseletre jogosult személyek cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként 
történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, elıírt, elınyomott vagy nyomtatott neve 
fölé a képviseletre jogosult személy nevét közjegyzı által hitelesített módon önállóan 
aláírja. 

 
 

14. A társaság megszőnése 
 
A társaság jogutód nélküli megszőnése esetében a hitelezık kielégítése után 
fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani. 
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15. Egyéb rendelkezések 
 
A jelen társasági szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és 
tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári 
Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
 
 
Kelt: Budapest, *** 
 

 
 
 

              Agrofermentinvest Kft.              Békés Város Önkormányzata 
                              tag              tag 
 
 
 
 
Ellenjegyzem. 
dr. Kiss Elemér ügyvéd 
Budapest, *** 
 

 


