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DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Korlátolt Felelısségő Társaság 
2370 Dabas, Széchenyi u. 3. 
Cg:13-09-066171 
 

 

 

A TÁRSASÁGI SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁS TERVEZETE 
(a társaság 2012.11.29-i taggyőlésére) 

 

1./ A társasági szerzıdés 2. pontja (A társaság székhelye, fióktelepei) az alábbival 
egészül ki: 
 
Új fióktelep: 2721 Pilis, Temesvári u. 0251/28 hrsz. 
 
2./ A társasági szerzıdés 11. pontja (A társaság szervezete) az alábbiakra módosul: 
 
A társaság szervezete taggyőlésbıl, felügyelı bizottságból, két ügyvezetıbıl, kettı 
cégvezetıbıl és könyvvizsgálóból áll. 
 
3./ A társasági szerzıdés 18. pontja (A felügyelı bizottság) az alábbira módosul: 
 
A társaságnál elnökbıl és öt tagból álló (összesen hat fıs) felügyelı bizottság 
mőködik. A felügyelı bizottság elnökét és tagjait a taggyőlés választja meg 
határozott, négy évi idıtartamra. Ugyancsak a taggyőlés jogosult a felügyelı 
bizottság tagjainak visszahívására, valamint a díjazásuk megállapítására. A felügyelı 
bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 
tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelı 
bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles. 
A felügyelı bizottság ellenırzi a társaság ügyvezetését. A felügyelı bizottság a 
vezetı tisztségviselıtıl, illetve a társaság vezetıállású munkavállalóitól felvilágosítást 
kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja. 
A felügyelı bizottság köteles megvizsgálni a gazdasági társaság legfıbb szerve 
ülésének napirendjén szereplı valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint 
minden olyan elıterjesztést, amely a társaság taggyőlésének kizárólagos 
hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számvitelrıl szóló törvény szerinti 
beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a taggyőlés csak a felügyelı 
bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. 
Ha a felügyelı bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége 
jogszabályba, a társasági szerzıdésbe, illetve a taggyőlés határozataiba ütközik, 
vagy egyébként sérti a társaság vagy a tagok érdekeit, összehívja a gazdasági 
társaság taggyőlésének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére. A 
felügyelı bizottság elnöke és tagjai a taggyőlésen tanácskozási joggal vesznek részt. 
A felügyelı bizottság testületként jár el. A felügyelı bizottság határozatképes, ha a 
tagjainak kétharmada, de legalább négy tag jelen van; határozatát egyszerő 
szótöbbséggel hozza. A felügyelı bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, 
képviseletnek nincs helye. A felügyelı bizottság tagját e minıségében a gazdasági 
társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja. 
A felügyelı bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok 
és a cél megjelölésével - a felügyelı bizottság bármely tagja írásban kérheti az 
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elnöktıl, aki a kérelem kézhezvételétıl számított nyolc napon belül köteles 
intézkedni a felügyelı bizottság ülésének harminc napon belüli idıpontra történı 
összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az 
ülés összehívására. A felügyelı bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja 
meg, amelyet a társaság taggyőlése hagy jóvá. 
Ha a felügyelı bizottság tagjainak száma négy fı alá csökken, vagy nincs, aki az 
ülését összehívja, az ügyvezetık a felügyelı bizottság rendeltetésszerő mőködésének 
helyreállítása érdekében kötelesek összehívni a társaság legfıbb szervét. 
A felügyelı bizottság egyes ellenırzési feladatok elvégzésével bármely tagját 
megbízhatja, illetve az ellenırzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az 
ellenırzés megosztása nem érinti a felügyelı bizottsági tag felelısségét, sem azt a 
jogát, hogy az ellenırzést más, a felügyelı bizottság ellenırzési feladatkörébe 
tartozó tevékenységre is kiterjessze. A felügyelı bizottsági tagok korlátlanul és 
egyetemlegesen felelnek a gazdasági társaságnak az ellenırzési kötelezettségük 
megszegésével okozott károkért. 
 
A felügyelı bizottság 
 

Elnöke: 
18.1. Bennárik Ferenc / anyja Podoba Magdolna, született: Budapest, 1962.08.10.,  
2371 Dabas-Sári, Nyárfasor utca 31/a. / 

 
Tagjai: 

18.2. Szendrei Ferenc /anyja Polgár Erzsébet, született: Hatvan, 1968.03.11., 2194 Tura, 
Szegfő utca 18./ 
18.3. Pásztor Imre /anyja Gortva Mária, született: Cegléd, 1961.04.28., 2745 
Kıröstetétlen, Nagypengyom düllı 2./  
18.4. Németh Imre /anyja Domokos Zsuzsanna, született: Dömsöd, 1954.01.15., 2344 
Dömsöd, Széchenyi utca 5./ 
18.5. Mészáros Sándor /anyja Bernula Ilona, született: Budapest, 1981.06.17., 2723 
Nyáregyháza, Petıfi Sándor út 12./ 
18.6. Rajki László Béla /anyja Szıke Margit, született: Orosháza, 1968.11.11., 2200 
Monor, Veres Pálné utca 50./ 

 
A felügyelı bizottság elnökének és tagjainak megbízatása határozott idıre, 
2012.09.01-tıl 2016.09.01-ig, , négy évi idıtartamra szól. 
 
4./ A társasági szerzıdés 21. pontja (Cégvezetık) az alábbira változott: 
 
A társaságnál kettı cégvezetı mőködik az üzemigazgatóságokhoz igazodva, akiket 
a taggyőlés a vezetı tisztségviselık tevékenységének segítése érdekében választ 
meg határozatlan idıre. A cégvezetı olyan munkavállaló, aki az ügyvezetık 
rendelkezései alapján irányítja a társaság üzemigazgatóságának folyamatos 
mőködését. A cégvezetı feladatkörében a gazdasági társaság érdekeinek 
elsıdlegessége alapján köteles eljárni. A cégvezetı tevékenysége nem érinti a 
vezetı tisztségviselık társasággal szembeni, a Gt. 30. § szerinti felelısségét. 
Ha a gazdasági társaság székhelyétıl eltérı telephelyen vagy fióktelepen is folytat 
tevékenységet, az általános jogosítvánnyal rendelkezı cégvezetın, illetve 
cégvezetıkön kívül a telephelyeken, illetve fióktelepeknél is mőködhet cégvezetı. 
A cégvezetıre a Gt. 23. §-ban, a 25. §-ban, a 27. §-ban és a 30. § (3) bekezdésében 
foglalt elıírásokat megfelelıen alkalmazni kell. 
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A cégvezetık a társasági szerzıdés alapján üzemigazgatóságuk területén általános 
képviseleti és önálló cégjegyzési joggal rendelkeznek azzal a korlátozással, hogy az 
ötmillió forintot meghaladó kötelezettségvállaláshoz az ügyvezetık elızetes 
hozzájárulása szükséges.  
A cégvezetı és a képviseletre jogosult más munkavállalók képviseleti jogukat másra 
nem ruházhatják át. 
 
A társaság cégvezetıi 
 
21.1. Csapó Attila Csaba (Pilisi Üzemigazgatóság) (anyja Ványi Irma Angéla, 2750 

Nagykırös, Fülemüle utca 7., született: Nagykırös, 1966.11.25., adóazonosító 
jele 8364872141) 

21.2. Sági János (Ráckevei Üzemigazgatóság) anyja: Albertfi Veronika, 2300 
Ráckeve, Május 1. utca 13. szám alatti lakos, született Budapest. 1969.09.27., 
adóazonosító jele 8375243035) 

 
A cégvezetık megbízatása 2012.09.01-tıl határozatlan idıre szól. 
 
 
A jelen társasági szerzıdés módosítással nem érintett kérdések tekintetében a 
2012.06.28-án kelt társasági szerzıdés rendelkezései az irányadók. 
Dabas, 2012. november 29. 
 
 
 
Jasper Lóránt 
ügyvezetı 

 
 
 

 
 
 
(E l l e n j e g y e z t e :) 
 
 
 
 
 
DR. LUKÁCS GYÖRGY ÜGYVÉD 
        Kiskunlacházi Ügyvédi Iroda 
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