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ZAT A

Az Egri

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt FeIelősségű Társaság (továbbiakban
Társaság) ÜgYvezetője a Társaság szervezeti felépítésének,egyes szérveinek és Áunkavállalóinak
feladatait, jogkörét és a Társaság alapvető működési szabályait _ a Társaság 1étesítő okiratának
(Társasági Szerződés) rendelkezéseivel összhangban
- jelen Szerveieti és Működési
Szabályzatban (a továbbiakban: SZMSZ) állapítja meg azalábbiak szerint:

I.
A

gazdasági Társaság neve:

A TÁRSA§ÁG EGYES ADATAI
Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit KorIátolt Felelősségű

Társaság

Rövidített cégneve:
Székhelye:
Cégegyzékszáma;
Adószáma:
Főtevékenysége:
Jegyzett tőkéje:
A működés időtartama:
Üzlet év:
Hirdetmények:

Egri

H u l lad

ékgazdálkodási Non profi t Kft.

3300 Eger, Homok u.26.

Cg. l0-09-034283

24737038-2-10
Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3.200.000,- Ft
a Társaság határozatlan időre alakult
a Társaság üzleti éve a naptári évvel egyezik meg
a Társaság a hirdetményeit a Cégközlönyben, valamint a
Társaság hon l apj án (www.egri h u l ladek. h u) teszi közzé
II. A

GAZDASÁGI rÁnsasÁG CELJA

A

Társaság kiemelt célja a térségbentalálható települések, kiemelten Eger Megyei
Jogú Város (a
továbbiakban: kÖzszolgáltatási terület), hulladékgazdálkodási közszoÍgiltataii relaaat
ainak az
-kOzszolgáltatási

NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft., mint

a
terúlet közszolgáltatójának
alvállalkozásban tÖrténő azellátása. A társaság e feladatot fozszolgáltatói alvállalkozókent
A társaság ezen kívül egyéb hulladékgazdálkodási tevékenlséget is végez más,vegzi.
piaci
szereplőknek.

A Társaság

által

tevékenységek:

o
o

'
o
o

- céljainak eléréseérdekében- közszolgáltatói alvállalkozóként folytatott

szilárd telePülési hulladék gyűjtése, szállítása és átadása kezelésre, ártalmatlanításra,
elkÜlÖnített hulladékgyűjtési rendszer kiépítése,folyamatos működtetés e, és az
így
gyűj tött anyagok átadása kezel ésre, hasznos ításra
a tevékenYségetilletően ügyfélszolgálat létrehozása és a vonatkozó előírásoknak
megfelelő működtetése,
adatkezelés és adatszolgáltatás biztosítása,
lehetőség esetén közmunkások foglalkoztatása.

A Társaság által folytatott egyéb tevékenységek:

o
o

konténeres hulladékgyűjtés,szállítás,
iratmegsemmisítési szolgáltatás.

III. A GAZDASÁGI

TÁRSAsÁc "locÁLLÁSA ns racJaI

A Társaság önálló jogi személy, formája nonprofit korlátolt felelősségű
A Társaság tagjai:

o
o

Városgondozás Eger Kft. (székhely: 3300 Eger, Homok
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási
(székhely: 3300 Eger, Dobó tér 2.sz.).

u.26.)

Társulás

IV. A rÁns,q,sÁGl

A

társaság.

Társaság vagyonáról
rendelkezni.

-

96,67
3,33

o/o,

oÁ

VAGyoN FELHASZNÁLÁsÁnax uóo"la

a társasági szerződésben meghatározottak szerint

v. A TÁRsAsÁG

-

ataggyűlésjogosult

nÁNvírÁsA Es szERvEI

V.1. A Társaság tagiainak jogállása, a tagsági jogok gyakorlása

A

Társaság tagjai (Tagok) a Társaság feletti alapvető jogokat a taggyűlés útján gyakorolják,
melynek hatáskörét, működésének rendjét a Társasági Szerződés határozza meg.
V.2.

ügyvezető
^z
A társaság ügyvezetőjét határozatlan idötartamra a taggyűlés jelöli ki. Az ügyvezető ezen
tisztségétmunkaviszony vagy megbízásijogviszony keretében látja el. Munkaviszony esetén az
ügyvezető felett a munkáltatóijogokat a társaság taggyűlése gyakorolja

Amennyiben az ügyvezető munkaviszonyban látja el feladatait, abban az esetben az úgyvezető a
munka törvénykönyvéröl szőló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti vezető állású
munkavállalónak m inősü l.

Az úgyvezető díjazását bármilyen egyéb költségtérítését,juttatását, kafetéria jogosultságát,
jutalmazását, prémium kitűzését,prémiumfeladatait, annak értékeléséta taggyűlés határozza
meg.

Az

űgyvezető törvényben rögzített felelősségi szabályokra figyelemmel a társaság érdekeinek
és köteles a társaságot a társasági szerződés, a taggyűlés
határozatai, a Ptk. ügyvezetőre vonatkozó rendelkezései, - munkaviszonyban történő
feladatellátás esetén - az Mt. vezető állású munkavállalóira vonatkozó rendelkezéseinek és jelen
Szervezeti és Működési Szabá|yzat rendelkezéseinek, a társaság érdekeinek megfelelően
irányítani és azon döntéseket meghozni, melyek nem tartozn ak ataggyűlés hatáskörébe.
elsődlegessége alapján önállóanjogosult

Az űgyvezető felelősségére a Ptk.-

ha az ügyvezető feladatait munkaviszonyban látja el - és az
Mt. vezetö állású munkavállalóira vonatkoző szabályokat kell alkalmazni.

Az

ügyvezető helyettesítésére,az ügyvezető távolléte, illetve akadályoztatása esetén az
igazgatőhelyettes jogosult. A társaság képviseletére és cégjegyzéséreaz úgyvezető önállóan
jogosult, távolléte akadályoúatása esetén a helyettese és/vagy meghatalmazottja teljes bizonyító
erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással jogosult képviseleti jogot
gyakorolni.

Az ügyvezető köteles gondoskodni arról, hogy

a társaság, mint az EVAT-vállalatcsoport tagja a
vállalatcsoport egységes arculatának kialakítása, megtartása érdekébenaz elektronikus és írott
médiával vagy bármely médiaszolgáltatóval történő kapcsolattartása, nyilatkozatai,
sajtótájékoztatói, bármilyen kifelé történő megnyilvánulásai, nyilvános közleményeikizárőlagaz
EVAT Zrt. illetékes vezetőjének előzetes jóváhagyása alapján, azt követően történjen meg.

A társaság munkavállalói felett

Az

a munkáltatóijogokat

az úgyvezető gyakorolja.

ügyvezető feladatai különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak:
- a társaság teljes körű irányítása, vezetése a társaság érdekeinek megfelelően,
- a társaság munkaszervezetének kialakítása, iránítása,
- a társaság önálló képviselete,
- a taggyűlés határozatainak végrehajtása,
- gondoskodik a társaság könyveinek vezetéséröl,

-

döntés minden olyan kérdésekben, amely nem tartozik

a

taggyűlés kizárólagos

hatáskörébe,
- a taggyűlés döntésének előkészítése,
- ahatározatok könyvének és atagsegyzék vezetése,
- a taggyűlés és a tagok folyamatos tájékoztatása ilyen irányú igény esetében a társaság

ügyeiról,

- képviseli a társaságot bíróságok, más hatóságok, intézmények és harmadik személyek

előtt,

- kezdeményezi a változások bejelentéséta Cégbíróság részére,
- meghatározza a kereskedelm i és árpolitikát,
- irányída a marketing- és reklámtevékenységet,
- keresi a kiadások csökkentésének, illetve a bevételek növelésének lehetőségeit,

- évente legkésőbb a íárgyévfebruár hónap utolsó napjáig a társaság éves üzleti tervét a
taggyűlés részéreel kell készítenieés - az EVAT Zrt. jőváhagyását követően - be kell
nyújtania,
- negyedévente a társaság negyedéves egyszerűsített évközi beszámolóinak elkészítéseés

az EVAT Zrt. jőváhagyását követően - előterjesztése a társaság felügyelö bizottsága

taggyűlése részéreatárgynegyedévet követő 30 napon belül,

-

és

- évente a társaság éves beszámolójának elkészítéseés a társaság felügyelö bizottsága,
valamint taggyűlése e|é terjesztése - az EVAT Zrt. jőváhagyását követően - legkésőbb a
tárgyévet követő év március 3l. napjáig,
- az EVAT Zrt. vezérigazgatőja, gazdasági divíziővezetője részérea társaság működésével,
gazdálkodásával kapcsolatos, a vezérigazgató és/vagy a gazdasági divízióvezető által kért
adatok, iratok közlése, átadása a megadott határidőben,
- a társaság ügyvezetője köteles gondoskodni arról, hogy a társaság könyvvezetése,
gazdálkodása, vállalatirányítása a LIBRA-rendszerhez igazodvaés aszerint működjön.

A

társaság ügyvezetője a feladatai körében meghatározott és leadott tervének teljesítéséértés az
üzleti terv teljesítéséérta Ptk.-ban meghatározott felelősséggel tartozik.

V.3. A felügyelő bizottság

A

Társaságnál háromtagú felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság a Ptk.-ban, a
Társasági Szerződésben és a taggyűlés általjóváhagyott, de a felügyelő bizottság által elfogadott
ügyrend szerint működik, és gyakorolja feladatait. A felügyelő bizottság tagjait a taggyűlés
választja meg.

Y.4. Az állandó könywizsgáló

A

a vonatozó jogszabályok, és a Társasági Szerződés előírásai
szerint működik, és gyakorolja feladatait , Az állandő könyvvizsg álőt a taggyűlés válaszda meg.
Társaság állandó könyvvizsgálőja

V.5. Könyvelés, munkaügy

A

számviteli törvényben meghatározott könyvvezetési, beszámolási, adóbevallási feladatok
ellátását, illetőleg a munkaviszonnyal összefiiggő nyilvántartási, bevallási és más feladatok
elvégzésétaz EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zárlkörűen Működő Részvénytársaság
szerződéses j ogviszony keretében v égzi a társaság részére.

vI. A

rÁnsasÁG MŰKöDBsnNBr ALApvETÓ szanÁlyaI

VI.1. A Társaság képviselete, cégjegyzés

A

A

társaságot harmadik személyekkel szemben önálló cégjegyzésijoggal az ügyvezető képviseli.
Társaság cégtregyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel előírt, előnyomott,

A

Társaság képviseletében kizárólag az úgyvezetö jogosult jognyilatkozatot tenni.

előnyomtatott, illetőleg bélyegző-lenyomattal ellátott cégnévalá az ügyvezető önállóan írja a
nevét, olyan formában, ahogy azt a hiteles cégaláírási nyilatkozata (ügyvéd által ellenjegyzett
aláírás-minta, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány) tartalmazza.

Az úgyvezető
eljárása alapján a Társaság válik jogosulttá, illetve kötelezetté. A képviseleti jog a Társasági
Szerződés, illetve a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően ruházható át a társaság alkalmazottairá,
mely az ügyvezetö által adott meghatalmazáson alapul.
A

Társaságot törvényes képviselőként az úgyvezető képviseli - általános képviseleti joggal
-a
céget harmadik személyekkel szemben, illetve bíróságok, hatóságok előtt. Az úgyvezető
távolléte, vagy akadályoztatása esetén a képviseleti jogot az általa írásban meghatalmazott
i

gazgatőhely ette s gy ako ro lj a.

VI.2. A bankszámla feletti rendelkezés, utalványozás

A

Társaság pénzforgalmi számlái feletti rendelkezésíe az ügyvezető önállóan jogosult. A
bankszámla feletti rendelkezés és utalványozás az |Jtalványozási jog gyakorlásának rendjéröl
szóló 7/2019. számű lgazgatói utasításban, illetve a 2/Sz/2019. számű Utalványozási

szabályzatban foglaltak szerint, valamint ettől eltérő esetben

meghatalmazott munkavállalók által együttesen történhet.

az ügyvezető által

írásban

VI.3. A cégbélyegzők használata

A cégbélyegzőnek tekintendő minden olyan bélye gző, amely a Társaság cégnevét,vagy rövidített
cégnevéttartalmazza. A Társaság az általa használt, illetve használtból kivont cégbélyegzőkről
nyilvántartást vezet.

A

cégbélyegzőket minden munkavállaló munkakörének, a munkáltatói utasításnak megfelelően
köteles rendeltetésszerűen használni, amely használatért kártérítésiés büntetőjogi felelősséggel
tartozik.

vII. A

rÁnsasÁG MUNKASZERVEZETE

VII. 1. A munkaszervezet vezetője

A

munkaszervezet vezetőjének feladata a Társaság tagjai által kijelölt feladatok előkészítése,a
feladat hatékony lebonyolítását biaosító munkafolyamatok és szervezeti struktúra kialakítása, a
munkavállalók irányítása, és az utasítások elvégzésénekellenőrzése.

YII.2. A munkáltató jogok gyakorlása

A

Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az űgyvezető gyakorolja.
a Társaság taggyűlése gyakorolja.

felett a munkáltatóijogokat

Az

úgyvezető

Az

úgyvezető a munkáltatói jogokat részben saját maga, részben a hatáskör átruházásával,
munkavállalók útján gyakorolja. A munkáltatóijogkör jelen SZMSZ-ben, ügyvezetői utasításban,
munkaszerződésben, illetőleg a munkaköri leírásban is átruházható.
VII.3. Utasítási jog

Minden munkahelyi vezető beosztású munkavállalót, beosztotdaira nézve írásbeli és szóbeli
utasításijog illeti meg. Minden munkahelyi vezetőnek, illetve beosztott munkavállalónak csak a
közvetlen felettese útján lehet utasítást adni (szolgálati út betartásával). Ha az utasított
munkavállalő az utasítással nem ért egyet, jogosult az utasítást kiadó vezető felettesével indoklás
kíséretébenvéleményeltérést- az utasítást adó vezető egyidejű értesítésemellett
- írásban
közölni. Az előzőek szerinti véleményeltérésnekaz utasítás végrehajtásra halasztó hatálya nincs.
A munkáltatói utasítás teljesítésénekmegtagadására egyebekben az Mt. szabályait kell
alkalmazni.
VII.4. A munkáltatói jogkör gyakorlásának módja
VII.4.

l. Kizárólagos ügyvezetői jogkörök

Valamennyi munkavállaló vonatkozásában kizárőlag az Ügyvezetó jogosult gyakorolni az alábbi

munkavál lalói jogokat:

. munkaviszony létesítéseés megszüntetése
o munkaszerződésekmódosítása
o a munka díjazásnak (alapbér) megállapítása
. a munkavállalók jelentős részétérintő munkaszerződés-módosítások esetében (p|.
o
.
o
o
o
o
o

bérmegállapodáson alapuló béremelést stb.) vagy teljesítményértékeléseredményeként
fi zetett j utalom kifi zetéséhezkapcsolódóan az ezzel kapcsolatos döntés
döntés azon juttatásról, előnyről, amely a jogszabályban és a munkaszerződésben
foglaltaktól a munkavállaló javára eltér (p|, felmondási idő elengedése, többlet
végkielégítés)
fegyelmi és kártérítésifelelősség érvényesítése
a lakásszerzési támogatás, illetve az esetleges egyéb kölcsön iránti kérelem elbírálása
a munkaviszony és a munkavégzésreirányuló egyéb jogviszony engedélyezése
döntés a munkavállaló kittintetéséről
külftildi kiküldetésengedélyezése
pótszabadság, 20 munkanapot meghaladó fizetés nélküli szabadság engedélyezése

VII.4.2. A munkáltatói jogkör gyakorlásának átruházása

Az

ügyvezető előrelátható távolléte vagy akadályoztatása esetére a munkáltatói jogkör fentiek
szerinti gyakorlásának jogát - írásos meghatalmazás, vagy munkaköri leírás útján - az általa
kijelölt munkavállaló(k)ra ruházhatja át. Az ügyvezető az átruházott munkáltatói jogokat
bármikor, indokolás nélkül visszavonhada és a munkáltatóijogkörgyakorlóként
önállóan eljárhat.

Átruházott hatáskörben munkáltatói jogkör gyakorlására jogosultak a munkahelyi vezetők az
alábbi körben:
utasítási és ellenőrzési joggal rendelkeznek az irányításuk alá tartoző
munkavállalók ftrlött,
meghatározzák a napi feladatokat, feloszdák a munkavállalók között és ellenőrzik
azok végrehajtását,

. az irányításuk alatt álló

munkavállalók szabadságának

igénybevételénekidőpontját jóváhagyják, a munkában töltött
elvégzett munkájuk mennyiségét és minőségét ellenőrzik.

beosztását,

idejüket igazolják,

VII.5. Írásbeli szabályozás

A

Társaság működését, az egyes munkafolyamatokat a jelen SZMSZ támaszkodva belső írásbeli
szabályozási rendszer határozza meg. Az írásbeli szabályozás alapeszközei a szabályzatok, az
igazgatói utasítások, rendelkezések és körlevelek, valamint a közlemények. Eltérö kitétel
hiányában az írásbeli szabályozás alapeszközei által közvetített elöírások a szervezeí minden
szervezeti egységéreés munkavállalójára vonatkoznak.

VII.5.|. Szabályzatok

A

szabályzatokat azúgyvezető megbízása alapján kell kidolgozni a témában érdekelt és érintett
i l l etve közrem
űködésével.

szerv ezeti egységek véleményénekki kérésével,

VII.5.2 Utasítások
Részletes átmeneti, vagy tartós szabályozás valamely általában, de nem kizárólagosan szűkebb
szakmai területnek vagy problémakörnek, esetenként az érvényesszakmai szabályzatok
pontozását vagy módosítását szolgálják. Hatályuk visszavonásig érvényes.
kiegészítését,
VII.5.3. Körlevelek

A körlevelek

a Társaságon

belüli belsö tájékoztaíást szolgálják.

VII.5.4. Közlemények

A

közlemények

a

Társaság külső kapcsolati rendszerében történö tájékoztatást szolgálják.

VII.6. Az egyes munkakörökhöz

tartozó feladat- és hatáskörök

A

Társaság munkavállalóinak feladat- és hatáskörét a munkavállalók munkaszerződései,
munkaköri leírásai tartalmazzák, amelyek megjelölik a munkavállaló munkahelyi felettesének

személyét, és a munkavállaló helyettesítésétés a munkakörökhöztartozó

VIII. A SZABÁLYZAT

feladat- és hatásköröket.

HATÁLYe

VIII.I. A szabályzat tárgyi hatálya
Jelen SZMSZ-I minden olyan tevékenységre és feladatra alkalmazni kell, amely a Társaság
egészének, vagy egyes szerveinek, munkavállalóinak a Társaság működésével, tevékenységével

összeftiggö

magatartásával közvetlenül vagy közvetve összefiigg.

VIII.2. A szabályzat személyi hatálya

AzSZMSZ személyi hatálya kiterjed

a Társaság valamennyi szervére és munkavállalójára.

VIII.3. A szabályzat időbeli hatálya
Jelen SZMSZ2020. március 24 napján lép hatályba.
Jel en

SZM

S

Z kiadásáv al

a 20 l 6. 12.28. napj án kiadott

SZMSZ-t hatályon kívü l helyezem.

Kelt Egerben,2O20. március 24 napján
Egri Hulladékgazdálkodá§i Nonprofit Kft,
3300 tger, Homok utca 26,
Adószá l n : 247 37 038-2,79

,ool
'u-

r*,

, r4'

óoooproz-szrsooöl

Egri Hulladékgazdálkodási

1

________,,'

Non

profit Kft.

Sebestyén Péter ügyvezető

