1-8/2013.

JEGYZİKÖNYV

Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 14-én
13.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén.

Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala – Tanácskozó Terem

Jelen vannak:

Kovács Tamás polgármester, Mikó Lászlóné alpolgármester,
Fuszkó Attila, Novák László, Racsmán Richárd és Dr. Sztantics
Péter képviselık.
6 fı

Távolmaradt
képviselık:

67 %

Földes István, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselık.
3 fı

33 %

A napirendi pontok tárgyalásán jelen volt: Vargáné dr. Egyed
Ilona jegyzı, Horváth Ferencné pénzügyi csoportvezetı, Kósa
Róbertné lak.szolg. csoport vez.

Kovács Tamás polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a
képviselı-testület határozatképes, mivel a 9 fıs képviselı-testületbıl az ülés
kezdetén 6 fı jelen van. A napirendek tárgyalása rendkívüli ülés keretében történik a
Közalapítvány jogi sorsának rendezése miatt. A napirendi pontok elfogadása elıtt
kéri a képviselı-testületet, hogy válassza meg a jegyzıkönyv-hitelesítıket.
Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolja Fuszkó Attila képviselıt és Novák László
képviselıt.
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Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete a
jegyzıkönyv két hitelesítıjének Fuszkó Attila
képviselıt és Novák László képviselıt 4 igen
szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül
megválasztotta.

Kovács Tamás polgármester: Javaslatot tesz a napirendre, mely javaslat megegyezik
a meghívóban feltüntetett napirenddel. Kérdezi, hogy kíván-e valaki az ülés
napirendjére vonatkozóan módosító javaslattal élni?

A többi jelenlévı nem kívánt az ülés napirendjére vonatkozóan módosító javaslattal
élni.

Ezt követıen a képviselı-testület a napirendet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIRENDI PONTOK:

1.

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2011.(V.25.) rendelet
módosítása.
Elıadó: Kovács Tamás polgármester

2.

Mélykút Közmővelıdéséért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása.
Elıadó: Kovács Tamás polgármester

3.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintı döntések meghozatala.
(Elıterjesztés elızı testületi ülésre kiküldve)
Elıadó: Kovács Tamás polgármester

4.

Közbensı döntés a „Megbízási szerzıdés a „Mélykút Város
szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási beruházása” címő, KEOP1.2.0/09-11-2011-0039 - azonosító számú projekt munkáihoz kapcsolódó
tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feladatok teljes körő ellátása
vonatkozásában” tárgyú közbeszerzési eljárásban a tárgyalásra való
alkalmasságról.
Elıadó: Kovács Tamás polgármester
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5.

Mélykút Város Önkormányzat Mővelıdési Háza és Fenyı Miksa Könyvtára
kérelme.
Elıadó: Kovács Tamás polgármester

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2011.(V.25.) rendelet
módosítása.
Elıadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 100-64/2013. számú írásbeli elıterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzıkönyvhöz. Napirendi pontot az Egészségügyi,
Szociális és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzıkönyve külön csatolva.

Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy a szociális rendeletet folyamatosan
felülvizsgálják. A rendeletben lehetıséget kívánnak adni átmeneti segély
benyújtására, valamint a gyógyszertámogatás évi egyszeri alkalom helyett évi
négyszeri alkalommal lenne benyújtható a 62 év feletti rászorulók esetében. E
támogatás 8.000.- Ft/alkalom. Vissza kívánják állítani a gyermekgyógyszer
támogatást, mely évente egy alkalommal, alkalmanként 5.000.- Ft összegben lesz
adható, mely utólag kerül kifizetésre. Többször adódik olyan helyzet, hogy önhibáján
kívül kerül valaki olyan helyzetbe, amikor segítségre szorul. Gondol például olyanra,
hogy a szomszéd ház rádıl az ingatlanra, a tulajdonosnak nincs pénz a romokat
eltakarítani. Az átmeneti segély erre is jelenthet megoldást.

Fuszkó Attila képviselı: Ismerteti az Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a képviselı-testületnek a rendelettervezet elfogadását.

Vargáné dr. Egyed Ilona jegyzı: Elmondja, hogy a képviselı-testületnek dönteni
szükséges arról, hogy évente egy vagy több alkalommal részesülhessen átmeneti
segélyben a kérelmezı. A rendelet-tervezet 9.§ (4) bekezdését ki kell egészíteni
annyival, hogy nem állapítható meg a (3) bekezdés szerinti gyógyszertámogatás, ha
a család egy fıre jutó jövedelme meghaladja a mindenkori nyugdíjminimumot. Az (5)
bekezdésben „a gyermekorvos igazolását arról, hogy a kérelem benyújtását
megelızı hónapban kezelte a gyermeket” mondatrész helyére „a gyermekorvos
igazolását arról, hogy a kérelem benyújtását megelızı 30 napon belül kezelte a
gyermeket „mondatrész kerül.
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Dr.Sztantics Péter képviselı: Elmondja, hogy tág a segélyezési kör, ezer féle
élethelyzet van. Átmeneti segélyre egy lehetıséget adna évente. Lehet többször is
kérni, de az adható összeget 50.000.- Ft-ban maximalizálná. Azonban azzal is
egyetért, ha nagy a probléma, például a ház leég, a 100.000.- Ft is kevés a
helyreállításra. Ilyen esetekre hagyna magasabb összeget. Javasolja, hogy a
rendelet tervezet egészítsék ki úgy, hogy átmeneti segély évente többször
benyújtható, de a kérelmezı, illetve a közös háztartásban élı közeli hozzátartozója
részére nyújtott segély összege évente az 50.000.- Ft-ot nem haladhatja meg.

Novák László képviselı: Meggondolandó, hogy ha 100 000 Ft átmeneti segélyre
lenne lehetıség, akkor az Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elé
kerüljön a kérelem, és gyakoroljon a bizottság hatáskört, egyébként a kérelmek
tárgyában a polgármester úr dönt.

Kovács Tamás polgármester: Nem javasolja a nagyobb összeg adását, egyetért dr.
Sztantics Képviselı úr javaslatával. Kérdezi, hogy van-e valakinek további kérdése,
észrevétele, indítványa az elıterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévık részérıl kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat Dr. Sztantics Péter képviselı részérıl hangzott el,
mely szerint a rendelet-tervezetbe beemelésre kerül, hogy átmeneti segély évente
többször benyújtható, de a kérelmezı, illetve a közös háztartásban élı közeli
hozzátartozója részére nyújtott segély összege évente az 50.000.- Ft-ot nem
haladhatja meg. Megkérdezi ki ért egyet a rendelet-tervezet módosítással történı
elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester a szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotta a szociális
ellátások helyi szabályairól szóló 11/2011.(V.25.)
rendelet módosításáról szóló 7/2013.(V.15.)
önkormányzati rendeletét, amely a jegyzıkönyv
mellékletét képezi.
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2. Mélykút Közmővelıdéséért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása.
Elıadó: Kovács Tamás polgármester
Napirendi pont tárgyalása a 100-65/2013. számú írásbeli elıterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzıkönyvhöz. Napirendi pontot az Egészségügyi,
Szociális és Ügyrendi Bizottság és az Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Bizottság
tárgyalta, melynek jegyzıkönyvei külön csatolva.

Kovács Tamás polgármester: Ismerteti az elızményeket. Elmondja, hogy jelen állás
szerint a Közalapítvány ugyan még nyilvántartásba nem vett, de megválasztott
elnöke Lajdi-Illés Genovéva 2013. április 1. napjával a Polgármesteri Hivatallal
közszolgálati viszonyt létesített, így összeférhetetlenség lépett fel. Javasolja új elnök
megválasztását. Elızetes tárgyalásokra tekintettel javasolja a kuratórium elnökének
Papdi Christa, 6449 Mélykút, Rákóczi u. 54.sz alatti lakost. A kuratórium tagjainak
további összetétele változatlan.

Fuszkó Attila képviselı: Elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi
Bizottság a napirendi pont keretében nem tudott határozatot hozni, tekintettel arra,
hogy sem a határozati javaslat, sem az arra irányuló módosító indítvány, mely szerint
a képviselı-testület a javaslatban megfogalmazott 5 éves határozott idı helyett 2
éves határozott idıre válassza meg a tisztségviselıket, nem kapta meg a jelenlévı
bizottsági tagok több mint felének „igen” szavazatát.

Novák László képviselı: Ismerteti az Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Bizottság
határozatát, mely szerint a bizottság az elhangzott szóbeli kiegészítéseket
figyelembe véve az alábbi módosításokkal javasolja a képviselı-testületnek a
határozati-javaslat elfogadását:
- A képviselı-testület a Közalapítvány kuratóriumi titkárának Bolvári János 6449
Mélykút, Petıfi tér 15.sz.alatti lakost, míg
- A Közalapítvány kuratóriumi titkárának Hurton Katalin Erzsébet 6724 Szeged,
Főrész u. 7. II. emelet 17. sz. alatti lakost válassza meg.
Mint képviselı mondja, hogy most 2 évre javasolja megválasztásukat, majd a
következı képviselı-testület eldönti, hogy hogyan tovább.

Dr.Sztantics Péter képviselı: Javasolja az öt évre történı megválasztást.
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Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek további kérdése,
észrevétele, indítványa az elıterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévık részérıl kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat az Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Bizottság
részérıl hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a határozati-javaslat módosítással
történı elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

58/2013.(V. 14.)Kt. számú

Mélykút Közmővelıdéséért Közalapítvány Alapító Okiratának
módosítása.

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 173/2012.(X.30.)Kt. számú
határozatát azonnali hatállyal hatályon kívül helyezi, egyben dönt arról, hogy a
határozat alapján a Kecskeméti Törvényszékhez benyújtott változás nyilvántartásba
vétele iránti kérelmét visszavonja.
2. A Képviselı-testület Dr. Rauzs Józsefnek, a Mélykút Közmővelıdéséért
Közalapítvány kuratóriumi elnökének elnöki és kuratóriumi tagságáról történı
lemondását tudomásul veszi.
3.

A

Képviselı-testület

Jakity

Attilánénak,

a

Mélykút

Közmővelıdéséért

Közalapítvány kuratóriumi titkárának titkári és kuratóriumi tagságáról történı
lemondását tudomásul veszi.
4. A Képviselı-testület Iván István Józsefnek és Malustyik Jánosnak, a Mélykút
Közmővelıdéséért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak a kuratóriumi tagságról
történı lemondását tudomásul veszi.
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5. A Képviselı-testület Papdi Christa 6449 Mélykút, Rákóczi u. 54. szám alatti lakost
5 éves határozott idıre a Mélykút Közmővelıdéséért Közalapítvány kuratóriumi
elnökének megválasztja.
6. A Képviselı-testület Bolvári János 6449 Mélykút, Petıfi tér 15. szám alatti lakost 5
éves határozott idıre a Mélykút Közmővelıdéséért Közalapítvány kuratóriumi
titkárának megválasztja.
7. A Képviselı-testület Hurton Katalin Erzsébet 6724 Szeged, Főrész u. 7. II. emelet
17. szám és Vargáné Szıke Krisztina 6449 Mélykút, Tópart 28. szám alatti lakosokat
5 éves határozott idıre a Mélykút Közmővelıdéséért Közalapítvány kuratóriumi
tagjainak megválasztja.
8. A Képviselı-testület a Mélykút Közmővelıdéséért Közalapítvány Alapító Okiratát a
határozat 1. számú melléklete szerint módosítja.
9. A Képviselı-testület a határozat 2. számú mellékletét képezı, a Mélykút
Közmővelıdéséért Közalapítvány módosításokkal és változásokkal egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát megismerte és azt elfogadta.
10. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a Mélykút Közmővelıdéséért
Közalapítvány kuratóriumában történt személyi változások, valamint az Alapító Okirat
módosításának bírósági nyilvántartáson történı átvezetésrıl gondoskodjon.

Felelıs: Kovács Tamás polgármester
Határidı: 2013. május 20. (kérelem benyújtására)

1. számú melléklet az 58/2013.(IV.14.)Kt. számú határozathoz

MÉLYKÚT KÖZMŐVELİDÉSÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
Alapító Okiratát módosító okirat.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Mélykút Közmővelıdéséért
Közalapítvány Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
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1. Az Alapító Okirat II. pontjának a „Közhasznú tevékenysége: az 1997. évi CLVI. tv.
26. § c./ 7. pont Kulturális tevékenység. Az alapítvány közhasznú tevékenysége
során – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (2) bekezdése
szerinti felhatalmazás alapján – az idézett törvény 8. § (1) bekezdésében
meghatározott közfeladatot lát el (közmővelıdési tevékenység).” szövegrész helyébe
a „Közhasznú tevékenysége: Az alapítvány kulturális tevékenységet folytat,
melyet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § 7. pontjában meghatározott helyi közmővelıdési tevékenység
támogatása közfeladatához kapcsolódóan végez a muzeális intézményekrıl, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL.
törvény 76. § (1) bekezdése és (2) bekezdésének b)-i.) pontja alapján.”
szövegrész lép.

2. Az Alapító Okirat IV. pontjának elsı mondatában a „nagyközség” szövegrész,
valamint ugyanezen pont elsı francia bekezdésében a „község” szövegrész helyébe
a „város” szövegrész lép.

3. Az Alapító Okirat VII. pontjában a „Az alapító a kuratórium elnökének, titkárának
és tagjainak az alábbi személyeket jelöli ki.
1./

Elnök: Dr. Rauzs József Mélykút, Templom u. 39.

2./

Titkár: Jakity Attiláné Mélykút, Malom u. 5.

3./

Basics-Palkovics Béla Mélykút, Munkácsy u. 62.

4./

Iván István Mélykút, Széchenyi u. 79.

5./

Malustyik János Mélykút, Dankó P. u. 13.”

szövegrész helyébe a
„Az alapító a kuratórium elnökének, titkárának és tagjainak az alábbi
személyeket jelöli ki:
1./

Elnök: Papdi Christa 6449 Mélykút, Rákóczi u. 54

2./

Titkár: Bolvári János 6449 Mélykút, Petıfi tér 15.
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3./

Basics-Palkovics Béla Mélykút, Munkácsy u. 62.

4./

Hurton Katalin Erzsébet 6724 Szeged,Főrész u. 7. II. emelet 17.

5./

Vargáné Szıke Krisztina 6449 Mélykút, Tópart 28.” szövegrész lép.

4. Az Alapító Okirat VII. pontjában a „A kuratórium elnökének, titkárának, tagjainak
megbízatása határozatlan idıre szól, feladataikat társadalmi megbízatásban látják
el.” szövegrész helyébe a „A kuratórium elnökének, titkárának, tagjainak
megbízatása 5 éves határozott idıtartamra szól, feladataikat társadalmi
megbízatásban látják el.” szövegrész lép.

5. Az Alapító Okirat VII. pontjában „A közhasznú szervezet megszőntét követı két
évig nem lehet más közhasznú szervezet tisztségviselıje az a személy, aki olyan
közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszőntét megelızı két évbıl legalább
egy évig – vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti
köztartozását nem egyenlítette ki” szövegrész helyébe a „A közhasznú szervezet
megszőnését követı három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetı
tisztségviselıje az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezetı
tisztségviselıje volt – annak megszőnését megelızı két évben legalább egy
évig –,
a) amely jogutód nélkül szőnt meg úgy, hogy az állami adó- és
vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentıs összegő
adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás
intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítı bírságot szabott
ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás
rendjérıl szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
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A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi
érintett közhasznú szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen
tisztséget egyidejőleg más közhasznú szervezetnél is betölt.” szövegrész lép.

6. Az alapító Okirat IX. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: „Utalványozási
joggal a kuratórium elnöke és titkára, Papdi Christa 6449 Mélykút, Rákóczi u.
54. szám alatti és Bolvári János 6449 Mélykút, Petıfi tér 15. szám alatti lakosok
együttesen jogosultak.”

7. Az Alapító Okirat X. pontjában a „Mélykút Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi
Bizottságának mindenkori elnöke, jelenleg Puskás Lajos 6449 Mélykút, Széchenyi u.
115/D. szám alatti lakos” szövegrész helyébe a „Mélykút Város Önkormányzat
Pénzügyi Bizottságának mindenkori elnöke, jelenleg dr. Sztantics Péter 6449
Mélykút, Petıfi tér 10. szám alatti lakos” szövegrész lép.

8. Az alapító Okirat XII. pontjában „a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. CLVI.
tv.” szövegrész helyébe „az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint
a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény” szövegrész lép.

2. számú melléklet az 58/2013.(IV.14.)Kt. számú határozathoz

ALAPÍTÓ OKIRAT
(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva – a módosítások dılt betős
szöveggel jelölve)

mely abból a célból készült, hogy az I. pontban megjelölt alapító a Magyar
Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló 1959. évi IV. tv. (továbbiakban: Ptk.)
74/G §-a alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1)
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bekezdésére figyelemmel tartós közérdekő célra jogi személyként mőködı
közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint:

I. Alapító: Mélykút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete
(6449 Mélykút, Petıfi tér 1.)

II. A közalapítvány neve: Mélykút Közmővelıdéséért Közalapítvány
Jogállása: az alapítvány közhasznú szervezető jogi személy.
Közhasznú tevékenysége: Az alapítvány kulturális tevékenységet folytat, melyet a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 7.
pontjában

meghatározott

helyi

közmővelıdési

tevékenység

támogatása

közfeladatához kapcsolódóan végez a muzeális intézményekrıl, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1)
bekezdése és (2) bekezdésének b)-i.) pontja alapján.

III. A közalapítvány székhelye: 6449 Mélykút, Petıfi tér 1. Telefon: 77/560-034

IV. A közalapítvány célja:

Az alapítványt az alapító Mélykút város kulturális életének támogatása céljából hozta
létre annak érdekében, hogy ezáltal is támogasson olyan fontos célokat mint:
- a város kulturális rendezvényei (Mélykúti Napok) keretén belül kiállítások, mősorok
megrendezése, szervezése, a Majális, a gyermeknap megrendezése;
- a település kulturális közösségi értékeinek közismertté tétele, találkozók, fesztiválok
rendezése;
- az ifjúság, a gyermekek mővelıdési közösségeinek segítése, színjátszókör,
táncszakkör, mentális kultúrák, önismeretet fejlesztı tanfolyam, klub, tábor
szervezése;
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- az alkotóközösségek, kézmővestáborok szervezése, az ott készült mővekbıl
kiállítások, bemutatók rendezése, a kiemelkedı tehetségő helyi alkotók közismertté
tétele, szakmai fejlıdésük támogatásának biztosítása;
- az idıs korú népesség közösségi életének szervezése;
- a település helytörténeti anyagának összegyőjtése, kiállítása;
- a határon túli magyarság mővelıdési közösségeivel, a testvértelepülés kulturális
intézményeivel, egyesületeivel való kapcsolat építése, segítése.
Az alapítvány céljai és feladatai fejlesztése érdekében kész együttmőködni minden
szervezettel, közösséggel és személlyel, amely, illetve aki a célok elérését segíti.

V. A közalapítvány jellege:

Az alapítvány nyílt, ahhoz bármely magyar és külföldi állampolgár, jogi személy,
illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet feltétel nélkül csatlakozhat,
amennyiben a kezelı szerv a csatlakozást jóváhagyja.
A kezelı szerv a csatlakozás jóváhagyása során annak figyelembevételével dönt,
hogy a csatlakozni kívánó személy a közalapítvány céljainak megvalósítását
támogatja-e, illetve a közalapítvány vagyonát adománnyal gyarapítja-e.
Az alapítvány közvetlen pártpolitikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, azoktól támogatást nem kaphat és azoknak támogatást nem nyújthat.
Országgyőlési képviselıjelöltet, megyei és helyi önkormányzat képviselıjelöltet nem
állíthat és nem támogathat.
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító
okiratában meghatározott célok megvalósítására fordítja.

VI. A közalapítvány céljára rendelt vagyon:
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Az

alapítvány

a

rendelkezésére

bocsátott

induló

vagyonnal

kezdi

meg

gazdálkodását. A késıbbiek során az alapítványhoz csatlakozók adományait,
befizetéseit a kuratórium köteles az alapítvány vagyonához csatolni. A közalapítvány
céljaira közvetlenül fel nem használható és nem hasznosítható adományokat
értékesíteni kell. Az értékesítésbıl befolyt összeget az alapítvány vagyonaként kell
kezelni. Az alapítvány induló vagyona 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint, melyet
az alapító a Takarékszövetkezet Mélykútnál vezetett elkülönített számlán az alapító
okirat aláírásakor helyez el. Az alapítvány vagyona felhasználásáról a kuratórium
dönt, azzal a kikötéssel, hogy a tıke összege 20.000,- Ft alá nem csökkenhet.

VII. A közalapítvány kezelıje, képviselete:

Az alapítványi vagyon kezelıje és döntést hozó szerve az 5 tagú kuratórium. A
kuratóriumot az elnök képviseli, akadályoztatása esetén a kuratórium elnöke által
kijelölt kuratóriumi tag.

Az alapító a kuratórium elnökének, titkárának és tagjainak az alábbi személyeket
jelöli ki.

1./

Elnök: Papdi Christa 6449 Mélykút, Rákóczi u. 54.

2./

Titkár: Bolvári János 6449 Mélykút, Petıfi tér 15.

3./

Basics-Palkovics Béla Mélykút, Munkácsy u. 62.

4./

Hurton Katalin Erzsébet 6724 Szeged, Főrész u. 7. II. emelet 17.

5./

Vargáné Szıke Krisztina 6449 Mélykút, Tópart 28.

A kuratórium feladata a közalapítvány céljainak megvalósítása, autonóm mőködési
feltételek

kialakítása,

valamint

a

kölcsönös

együttmőködés

létrehozása.

A

rendelkezésre álló vagyoni eszközöket az alapító okiratban felsorolt célokra köteles
felhasználni. A kuratórium elnökének, titkárának, tagjainak megbízatása 5 éves
határozott idıtartamra szól, feladataikat társadalmi megbízatásban látják el.
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Nem jelölhetı ki, illetve nem hozható létre olyan kezelı szerv, amelyben az alapító –
közvetlenül vagy közvetve – az alapítvány felhasználására meghatározó befolyást
gyakorolhat.
A közhasznú szervezet megszőnését követı három évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezetı tisztségviselıje az a személy, aki korábban olyan közhasznú
szervezet vezetı tisztségviselıje volt – annak megszőnését megelızı két évben
legalább egy évig –,
a) amely jogutód nélkül szőnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentıs összegő
adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítı bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjérıl
szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú

szervezetet

elızetesen

tájékoztatni

arról,

hogy

ilyen

tisztséget

egyidejőleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

VIII. A kuratórium mőködése

A kuratórium biztosítja az alapítványnak az alapító okiratban meghatározottak
szerinti folyamatos mőködését, gondoskodik az alapítvány vagyonának a célok
szerinti felhasználásáról.

A kuratórium szükség szerint ülésezik, de évente legalább két ülést tart. A kuratórium
üléseit a kuratórium elnöke hívja össze az ülés elıtt legalább 5 nappal, írásos
meghívóval, mely tartalmazza az ülés napirendi javaslatát és az elıadók személyét.
A felügyelıbizottság indítványára – annak megtételétıl számított 30 napon belül – a
kuratórium összehívására a felügyelıbizottság is jogosult.
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A kuratórium ülései nyilvánosak, az ülést az elnök, akadályoztatása esetén az általa
felkért tag vezeti. A kuratórium határozatképes, ha az ülésein tagjainak többsége
jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza. A kuratórium
határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója (Ptk. 685. § b. pont), élettársa (a továbbiakban: hozzátartozó) a
határozat alapján
a./ kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy
b./ bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben
egyébként érdekelt. Nem minısül elınynek az alapítvány cél szerinti juttatásai
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli
szolgáltatás.

A

kuratórium

gondoskodik.

ülése
A

jegyzıkönyvének

jegyzıkönyv

elkészítésérıl

tartalmazza

a

a

kuratórium

megjelent

elnöke

kuratóriumi

és

felügyelıbizottsági tagok, a meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a
tanácskozás lényegét, a szavazás számszerő eredményét, a döntést támogatók és
ellenzık számarányát (ha lehetséges, személyét), továbbá a hozott döntést. A
kuratórium döntéseirıl a kuratórium elnöke értesíti az érintetteket. Az alapítvány
mőködésével kapcsolatos jegyzıkönyvekbe és egyéb iratokba bárki betekinthet.
Az alapítvány szerveinek (kuratórium, felügyelıbizottság) mőködése nyilvános.
Igénybe vehetı szolgáltatási, támogatási lehetıségeit, azok mértékét és feltételeit a
sajtó útján nyilvánosságra kell hozni.

A kuratórium köteles az alapítónak évente egy alkalommal az alapítvány
tevékenységérıl beszámolni és ezzel egyidejőleg közhasznúsági jelentést készíteni.
A kuratórium köteles olyan nyilvántartás vezetésére, amelybıl a kuratóriumi
döntések tartalma, idıpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzık (ha
lehetséges, személye) megállapítható.
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A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- az alapítvány vagyonával való gazdálkodás;
- szervezeti és mőködési szabályzat megalkotása;
- az alapítványhoz való csatlakozás elfogadása;
- az alapítvány éves beszámolója és a közhasznúsági jelentés elkészítése és
elfogadása.

IX. Utalványozási joggal a kuratórium elnöke és titkára, Papdi Christa 6449 Mélykút,
Rákóczi u. 54. szám alatti és Bolvári János 6449 Mélykút, Petıfi tér 15. szám alatti
lakosok együttesen jogosultak.

X. Felügyelıbizottság
Az alapítvány és a kezelı szervének ellenırzésére három tagú felügyelıbizottság
jogosult, amelynek tagjait az alapító jelöli ki. A bizottság tagjai a mőködés
tapasztalatairól szükség szerint, de évente egyszer az alapítónak beszámolnak.
Tagjai:
- a Polgármesteri Hivatal mindenkori pénzügyi csoportvezetıje, jelenleg
Horváth Ferencné 6449 Mélykút, Honvéd u. 24. szám alatti lakos,
- Mélykút Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának mindenkori elnöke,
jelenleg dr. Sztantics Péter 6449 Mélykút, Petıfi tér 10. szám alatti lakos,
- a Polgármesteri Hivatal mindenkori jegyzıje, jelenleg Vargáné dr. Egyed
Ilona 6440 Jánoshalma, Magyar L. u. 1. szám alatti lakos.

A

felügyelıbizottság

tagjainak

megbízatása

feladatuk,

illetve

megbízatásuk

idıtartamára szól.

A felügyelıbizottság – a kuratórium által elkészített – a közalapítvány mőködésérıl
szóló éves jelentésre támaszkodva végzi tevékenységét.

A felügyelıbizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a kuratórium ülésein.
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A felügyelıbizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a./ az alapítvány mőködése során olyan jogszabálysértés vagy az alapítvány
érdekeit egyébként súlyosan sértı esemény (mulasztás) történt, amelynek
megszüntetése vagy a következmények elhárítása, illetve enyhítése és
intézkedésre jogosult kuratórium döntését teszi szükségessé;
b./ vezetı tisztségviselık felelısségét megalapozó tény merült fel.

A felügyelıbizottság üléseit szükség szerint tartja, de évente legalább két ülést tart.
Üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa felkért tag vezeti. Döntéseit
egyszerő szótöbbséggel hozza. Az üléseirıl jegyzıkönyvet kell készíteni, amelyrıl a
felügyelıbizottság gondoskodik.

A felügyelıbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

XI. A közalapítvány idıtartama:

A közalapítvány határozatlan idıtartamra jön létre. Megszőnik, ha célja megvalósul,
illetve a Ptk. 74/E §-ában meghatározott feltételek bekövetkeznek.
A bíróság a közalapítványt az alapító kérelmére nemperes eljárásban megszünteti,
ha a közfeladat iránti szükséglet megszőnt vagy a közfeladat ellátásnak biztosítása
más módon, illetıleg más szervezeti keretben hatékonyabban megvalósítható. A
közalapítvány megszőnése esetén a közalapítvány vagyona – a hitelezık kielégítése
után – az alapítót illeti meg, aki köteles azt a megszőnt alapítványhoz hasonló célra
fordítani és errıl a nyilvánosságot megfelelıen tájékoztatni.

XII. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az egyesülési jogról,
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról
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szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint az alapítvány tevékenységére vonatkozó
mindenkori hatályos rendelkezések az irányadók.

XIII. Az alapítvány érvényességéhez az alapító okirat bírósági nyilvántartásba vétele
szükséges. Az alapítvány a Bács-Kiskun Megyei Bíróság általi nyilvántartásba
vételével nyeri el jogi személyiségét, és azt követıen az alapítvány alapító okiratát
az önkormányzat hivatalos lapjában közzé kell tenni.

Alulírott

Kovács Tamás polgármester igazolom, hogy a létesítı okirat egységes

szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítı okirat módosítások alapján hatályos
tartalmának. Az egységes szerkezető okirat elkészítésére a létesítı okirat II., IV.,
VII., IX., X. és XII. pontjának változása adott okot.

Mélykút, 2013. május 14.

Kovács Tamás
polgármester
az Alapító nevében

3.A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintı döntések meghozatala.
Elıadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 100-50/2013. számú írásbeli elıterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzıkönyvhöz.
Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy az elızı testületi ülésen már tárgyalta
a képviselı-testület a napirendet. Abban maradtak, hogy egyeztetni fog Agatics úrral
a hulladékudvarral kapcsolatban és az egyeztetés eredményének ismeretében
térnek vissza a napirendre. Az egyeztetés megtörtént, egy területet fognak keresni a
hulladékudvarnak, melyet Vaskút megvásárolna, vagy bérelne. Így zárttá tudnák
tenni a hulladéktárolást és meg lehetne szüntetni a jelenlegi állapotot. Az
engedélyeztetést Vaskút elvégzi. Az ügyvezetı úr azt is kilátásba helyezte, hogy a
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kommunális hulladék fogadóját is meg lehetne csinálni. További egyeztetések
folynak az ügyben. A napirenddel kapcsolatban Agatics úr elmondta, hogy a jelenleg
érvényes jogszabály értelmében szükségessé válik a Kft átstrukturálása. Elmondja,
hogy 2014. január 1. napjától hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység
kizárólag nonprofit gazdasági társasági formában végezhetı, üzletszerő gazdasági
tevékenységet csak kiegészítı jelleggel végezhet, gazdasági tevékenységbıl
származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a gazdaság vagyonát
gyarapítja. Az elıterjesztés az átalakulással kapcsolatosan 5 határozati javaslatot
tartalmaz. Javasolja a képviselı-testületnek a határozati-javaslatok elfogadását.
Kérdezi, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele, indítványa az
elıterjesztéssel kapcsolatban?
Jelenlévık részérıl kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Elıször a FBH Kft átalakulásáról
szóló határozati javaslatot bocsátja szavazásra. Megkérdezi ki ért egyet a határozatijavaslat elfogadásával?
Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazta
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

59/2013. (V.14.) Kt. számú
FBH Kft. átalakulása szándékáról.

HATÁROZAT

1.) Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékokról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvény 42. § (5) bekezdésére figyelemmel egyetért a FelsıBácskai Hulladékgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: FBH Kft.) (Cg. 03-09109760, székhely: 6521 Vaskút, Kossuth Lajos utca 90., képviseli: Agatics
Roland ügyvezetı) Mélykút Város Önkormányzat részvételével, kiválás útján
történı átalakulása és egyben beolvadása szándékával az alábbiak szerint:
A FBH Kft. önálló új gazdasági társaságot alapít, mely 2014. január 1-jétıl
nonprofit korlátolt felelısségő társaságként, közszolgáltató gazdálkodó
szervezetként mőködik, a FBH Kft. jogutódjaként. Ennek feltétele, hogy a
FBH Kft-bıl kiváló jogutód társaság az egyszemélyes gazdasági
társaságba (FBH Kft. egyszemélyes tulajdona) olvadjon be, azzal
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egyesüljön, s a közszolgáltatáshoz szükséges eszközállományt és egyéb
vagyonelemeket a FBH Kft. a jogutód gazdasági társaságnak átadja.

2.)Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete a jelen határozat 1.)
pontjában foglaltak alapján jóváhagyja a FBH Kft. taggyőlése által alapított FBH
NP Közszolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság alapító okiratát, mely jelen
elıterjesztés 1. melléklete.
Felelıs: Kovács Tamás polgármester
Határidı: 2013. május 15.
1.sz. melléklet az 59/2013.(V.14.) Kt. határozathoz

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ
OKIRAT MINTÁJA
Alapító okirat
Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a
továbbiakban: „Gt.”) rendelkezéseinek megfelelıen, a 2006. évi V. törvény (a
továbbiakban: „Ctv.”) mellékletét képezı szerzıdésminta alkalmazásával1 a
következık szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes korlátolt felelısségő
társaság2535
a) alapító okiratát,
b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)
1.1. A társaság cégneve: FBH NP Közszolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság
A társaság rövidített cégneve:3 FBH NP Kft.
1.2. A társaság idegen nyelvő cégneve:4
1

Az alapító okirat szövege csak ott és annyiban bıvíthetı vagy változtatható, amennyiben a minta azt
kifejezetten megengedi. A szükség szerint kitöltendı szövegrészek abban az esetben is a
szerzıdésminta részét képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott társaság esetében
nem volt szükség.
2
Aláhúzással jelölendı.
3
Szükség esetén kitöltendı.
4
Szükség esetén kitöltendı.
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A társaság idegen nyelvő rövidített cégneve: 4
1.3. A társaság székhelye: 6500 Baja, 13103/2. hrsz.
A társaság székhelye5539
a) egyben a központi ügyintézés helye is.
b) 6nem azonos a központi ügyintézés helyével: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.
1.4. A társaság telephelye(i):7 [*]
1.5. A társaság fióktelepe(i):8 [*]
1.6.9 A cég e-mail elérhetısége: fbhnp@fbhkft.hu

2. A társaság alapítója
Név:
Születési hely és idı:
Anyja születési neve:
Lakcím:
Cégnév (név): Felsı-Bácskai Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelısségő Társaság
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):3 03 09 109760
Székhely: 6521 Vaskút, Kossuth Lajos utca 90.
Képviseletre jogosult neve: Agatics Roland
Anyja születési neve: Benecz Éva
Lakcím: 6500 Baja, Babits utca 6. fszt. 1.
3. A társaság tevékenységi köre(i)10
3.1.Fıtevékenység: 3821’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): 11 3811’08 Nem veszélyes hulladék győjtése
3812’08 Veszélyes hulladék győjtése
5

Aláhúzással jelölendı.
Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének
megjelölése kötelezı
7
Szükség esetén kitöltendı
8
Szükség esetén kitöltendı
9
Kitöltése kötelezı!
10
A statisztikai nómenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni
11
Szükség esetén kitöltendı.
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3822’08
Veszélyes
hulladék
ártalmatlanítása
3832’08 Hulladék újrahasznosítása

kezelése,

3.3. A társaság ügyvezetése12
a) 13jogosult
b) nem jogosult
a tevékenységi kör(ök) módosítására.
4. A társaság mőködésének idıtartama
A társaság idıtartama:144
a) határozatlan
b) határozott, [dátum]-ig.
5. A társaság törzstıkéje
5.1. A társaság törzstıkéje 500.000,- Ft,
azaz Ötszázezer forint, amely
a) 500.000- Ft, azaz Ötszázezer forint készpénzbıl áll,
amely a törzstıke 100 százaléka
b) 15[összeg],- Ft, azaz [összeg betővel kiírva] forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll,
amely a törzstıke [*] százaléka16546
5.2. A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történı benyújtásáig1747
a) a pénzbeli hozzájárulás 100 %-át
b) a pénzbeli hozzájárulásból 100 000,- Ft-ot
be kell fizetni a társaság számlavezetı bankjába/pénztárába18, illetve a nem pénzbeli
hozzájárulást a társaság rendelkezésére kell bocsátani.
5.3. Amennyiben az alapító a törzstıke készpénz részét teljes egészében
alapításkor nem fizette be, köteles a fennmaradó készpénz összeget [dátum]-ig,
legkésıbb azonban a cégbejegyzéstıl számított egy éven belül befizetni.
5.4. A törzstıke teljesítésének megtörténtét az ügyvezetı köteles a cégbíróságnak
bejelenteni.
6. A tag törzsbetétje

12

Aláhúzással jelölendı.
Gt. 18. § (2)-(3)
14
Aláhúzással jelölendı.
15
Szükség esetén kitöltendı.
16
Gt. 116. § (2) bekezdés.
17
Aláhúzással jelölendı.
18
Aláhúzással jelölendı. A cég pénztárába történı befizetés esetén a cég a bejegyzését követı 8
napon köteles pénzforgalmi számlát nyitni és a rendelkezésre bocsátott pénzbeli hozzájárulás
összegét a számlára befizetni
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Név (Cégnév): Felsı-Bácskai Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelısségő Társaság
A törzsbetét összege: 500.000,-Ft
A törzsbetét összetétele:
a) Készpénz 500.000,- Ft
b) 19Nem pénzbeli hozzájárulás:
20
megnevezése: [*] értéke: [összeg],- Ft
7. Üzletrész
A társaság bejegyzését követıen a tag jogait és a társaság vagyonából ıt megilletı
hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.
8. Az üzletrészek átruházása, felosztása
8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
8.2. Az üzletrész csak átruházás, a megszőnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a
házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel.
8.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstıke emelése
folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek
az alapító okiratot társasági szerzıdésre módosítani.
9. A nyereség felosztása
A tagot a társaságnak a Gt. 131. § (1) bekezdése szerint felosztható és felosztani
rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményébıl,
illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményébıl
osztalék illeti meg.
10. Az alapítói határozat

10.1. A taggyőlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és
errıl az ügyvezetı(ke)t írásban értesíti.
10.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket
a törvény a taggyőlés kizárólagos hatáskörébe utal.
11.Az ügyvezetı
11.1. A társaság ügyvezetıje:
Név: Agatics Roland
19
20

Az 5. 1. b) pont kitöltése esetén kitöltendı
Több nem pénzbeli hozzájárulás esetén bıvíthetı
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Születési hely és idı: Baja, 1981.09.11.
Anyja születési neve: Benecz Éva
Lakcím: 6500 Baja, Babits utca 6. fszt. 1.
Az ügyvezetıi megbízatás
a) határozott idıre,
b) határozatlan idıre
A megbízatás kezdı idıpontja: 2013. március 11.
A megbízatás lejárta: 2014. március 10.
11.2. Az ügyvezetı(k) fizetıképességi nyilatkozat tételére köteles(ek).
12.Cégvezetı
12.1. A társaságnál cégvezetı kinevezésére
a) sor kerülhet.
b) nem kerülhet sor.
12.2. Cégvezetınek kinevezett munkavállaló(k):
Név: [*]
Születési hely és idı: [*]
Anyja születési neve: [*]
Lakcím: [*]
Kinevezés kezdı idıpontja: [dátum]
13. Cégjegyzés
13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név: [*]
Név:21 [*]
13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezık:22553
a) Név: [*]
és
Név: [*]
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
b) Név:23 [*]
és
Név:24 [*]
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
21

Szükség szerint bıvíthetı.
Szükség esetén kitöltendı.
23
Szükség esetén kitöltendı.
24
Szükség esetén kitöltendı.
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14. Felügyelıbizottság
14.1. A társaságnál felügyelıbizottság választására25557
a) sor kerül.
b) nem kerül sor.
14.2. 26A felügyelıbizottság elnöke:
Név: Bende Péter
Anyja születési neve: Kozicz Piroska
Lakcím: 9025 Gyır, Bercsényi liget 106.
A megbízatás27559
a) határozott idıre,28560
b) határozatlan 29idıre561
szól.
A megbízatás kezdı idıpontja: 2013. március 11.
A megbízatás lejárta: 2014. március 10.
14.3. 30A felügyelıbizottság tagjai:
Név: Király Sándor
Anyja születési neve: Vörös Mária
Lakcím: 6527 Nagybaracska, Jókai utca 28.
A megbízatás31564
a) határozott idıre,32565
b) határozatlan idıre33566
szól.
A megbízatás kezdı idıpontja: 2013. március 11.
A megbízatás lejárta: 2014. március 10.
Név: 34 Vizin Tamás
Anyja születési neve: Hortobágyi Julianna
25

Aláhúzással jelölendı.
A 12. 1. a) pont választása esetén szükség szerint kitöltendı [Gt. 34. § (2) bekezdés].
27
Aláhúzással jelölendı
28
Legfeljebb 5 évre (Gt. 24. §).
29
Abban az esetben jelölhetı, amennyiben a vezetı tisztségviselı(k) is határozatlan idıre kerültek
megválasztásra [Gt. 36. § (1) bekezdés].
30
A 14.1. a) pont választása esetén kell kitölteni
31
Aláhúzással jelölendı
32
Legfeljebb 5 évre (Gt. 24. §).
33
Abban az esetben jelölhetı, amennyiben a vezetı tisztségviselı(k) is határozatlan idıre kerültek
megválasztásra [Gt. 36. § (1) bekezdés].
34
Több felügyelıbizottsági tag esetén bıvíthetı
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Lakcím: 6500 Baja, Pázmány P utca 25.
A megbízatás35569
a) határozott idıre,36570
b) határozatlan idıre37571
szól.
A megbízatás kezdı idıpontja: 2013. március 11.
A megbízatás lejárta: 2014. március 10.
15. Könyvvizsgáló573
A társaság könyvvizsgálója:
Név:38 [*]
Anyja születési neve: [*]
Lakcím: [*]
Kamarai nyilvántartási száma: [*]
Cégnév:39
Cégjegyzékszám: [*]
Székhely: [*]
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelıs természetes személy neve:
Kamarai nyilvántartási száma:
Anyja születési neve:
Lakcím:
Helyettes könyvvizsgáló neve: [*]
Anyja születési neve: [*]
Lakcím: [*]
A megbízatás kezdı idıpontja:
A megbízatás lejárta:
16. A társaság megszőnése
A társaság jogutód nélküli megszőnése esetében a hitelezık kielégítése után
fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.
17. Egyéb rendelkezések
17.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy
közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének40576
35

Aláhúzással jelölendı.
Legfeljebb 5 évre (Gt. 24. §
37
Abban az esetben jelölhetı, amennyiben a vezetı tisztségviselı(k) is határozatlan idıre kerültek
megválasztásra [Gt. 36. § (1) bekezdés].
38
Természetes személy esetén kell kitölteni
39
Szervezet esetén kell kitölteni.
40
Aláhúzással jelölendı.
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a) a Cégközlönyben
b) a társaság41 honlapján577
tesz eleget.
17.2. 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.
[Keltezés]

Az alapító aláírása: [*]
Név: [*]
Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:42 [*]
Kovács Tamás polgármester: A szindikátusi szerzıdés jóváhagyásáról szóló
határozati javaslatot bocsátja szavazásra. Megkérdezi ki ért egyet a határozatijavaslat elfogadásával?
Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazta
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

60/2013. (V.14.) Kt. számú
Szindikátusi szerzıdés jóváhagyása.

HATÁROZAT

Mélykút
Város
Önkormányzat
Képviselı-testülete
a
Felsı-Bácskai
Hulladékgazdálkodási Kft. Mélykút Város Önkormányzat részvételével, kiválás
útján történı átalakulása és egyben beolvadása szándékával egyetértve
jóváhagyja a határozat 1. mellékletét képezı szindikátusi szerzıdést és
felhatalmazza a polgármestert a szindikátusi szerzıdés aláírására.

Felelıs: Kovács Tamás polgármester
Határidı: 2013. május 15.
41

Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségének honlapján tesz eleget, a cégjegyzéknek
tartalmaznia kell a társaság honlapjának címét.
42
Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyzı által történı közokiratba foglalás
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1. melléklet a 60/2013.(V.14.) Kt. határozathoz

SZINDIKÁTUSI SZERZİDÉS
amely létrejött

1. Bácsalmás Városi Önkormányzat
Székhely: 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József utca 4-8.
Képv.: Németh Balázs polgármester
Adószám: 15724320-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 724320
2. Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata
Székhely: 6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi István utca 80.
Képv.: Kovács László polgármester
Adószám: 15724337-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 724331
3. Bácsborsód Községi Önkormányzat
Székhely: 6454 Bácsborsód, Petıfi Sándor utca 3.
Képv.: Csomor László polgármester
Adószám: 15341523-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 341529
4.Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat
Székhely: 6511 Bácsszentgyörgy, Kossuth Lajos utca 15.
Képv.: Szőcs Gergely polgármester
Adószám: 15341884-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 341882
5. Bácsszılıs Község Önkormányzata
Székhely: 6425 Bácsszılıs, Kossuth L. utca 16.
Képv.: Szarvas Róbert Norbert polgármester
Adószám: 15339151-1-03
Törzskönyvi azonosító szám: 339159
6. Baja Város Önkormányzat
Székhely: 6500 Baja, Szentháromság tér 1.
Képv.: Zsigó Róbert polgármester
Adószám: 15724313-2-03
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Törzskönyvi azonosító szám: 724319
7.Bátmonostor Községi Önkormányzat
Székhely: 6528 Bátmonostor, Zrínyi Miklós utca 1.
Képv.: Béleczki Mihály polgármester
Adószám: 15336550-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 336554

8. Borota Községi Önkormányzat
Székhely: 6445 Borota, Felszabadulás utca 43.
Képv.: Mikó Ferencné polgármester
Adószám: 15339168-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 339160
9.Csátalja Község Önkormányzata
Székhely: 6523 Csátalja, Kossuth Lajos utca 2/b
Képv.: Kovács Antal polgármester
Adószám: 15724344-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 724342
10. Csávoly Községi Önkormányzat
Székhely: 6448 Csávoly, Arany János utca 25.
Képv.: Berta János polgármester
Adószám: 15724351-1-03
Törzskönyvi azonosító szám: 724353
11. Csikéria Községi Önkormányzat
Székhely: 6424 Csikéria, Kossuth utca 113.
Képv.: Neszvecskóné Bugán Erika polgármester
Adószám: 15339182-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 339182
12. Dávod Önkormányzat
Székhely: 6524 Dávod, Dózsa György utca 61.
Képv.: Hirtenberg János Sándor polgármester
Adószám: 15724368-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 724364
13.Dunafalva Községi Önkormányzat
Székhely: 6513 Dunafalva, Kossuth utca 4.
Képv.: Magosi György polgármester
Adószám: 15330592-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 330596
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14. Dusnok Község Önkormányzata
Székhely: 6353 Dusnok, István király utca 9.
Képv.: Palotai Péter polgármester
Adószám: 15724519-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 724517
15. Érsekcsanád Község Önkormányzata
Székhely: 6347 Érsekcsanád, Dózsa út 77.
Képv.: Felsı Róbert polgármester
Adószám: 15724375-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 724375
16. Érsekhalma Község Önkormányzata
Székhely: 6348 Érsekhalma, Fı utca 22.
Képv.: Horváth Roland Károly polgármester
Adószám: 15341891-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 341893
17. Felsıszentiván Községi Önkormányzat
Székhely: 6447 Felsıszentiván, Rákóczi utca 60.
Képv.: Vörös Szilárd polgármester
Adószám: 15336660-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 336664
18. Gara Községi Önkormányzat
Székhely: 6522 Gara, Kossuth utca 62.
Képv.: Faa Béla polgármester
Adószám: 15336677-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 336675
19. Hercegszántó Község Önkormányzata
Székhely: 6525 Hercegszántó, Dózsa Gy. utca 8.
Képv.: Feigl József polgármester
Adószám: 15724382-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 724386
20. Homorúd Községi Önkormányzat
Székhely: 7716 Homorúd, Hársfa tér 9.
Képv.: Teszárik József polgármester
Adószám: 15330509-1-02
Törzskönyvi azonosító szám: 330507
21. Katymár Községi Önkormányzat
Székhely: 6455 Katymár, Sz. István király utca 27.
Képv.: Pál Endre polgármester
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Adószám: 15336725-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 336729
22. Kunbaja Község Önkormányzata
Székhely: 6435 Kunbaja, Rákóczi út 16.
Képv.: Franzné Lakner Éva polgármester
Adószám: 15724980-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 724980
23. Madaras Község Önkormányzata
Székhely: 6456 Madaras, Báthori utca 1.
Képv.: Juhász István polgármester
Adószám: 15724399-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 724397
24. Mátételke Község Önkormányzata
Székhely: 6452 Mátételke, Kossuth L. utca 2.
Képv.: Bényi Józsefné polgármester
Adószám: 15336787-1-03
Törzskönyvi azonosító szám: 336785
25.Mélykút Város Önkormányzat
Székhely: 6449 Mélykút, Petıfi tér 1.
Képv.: Kovács Tamás polgármester
Adószám: 15724935-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 724935
26. Nagybaracska Község Önkormányzata
Székhely: 6527 Nagybaracska, Szabadság tér 10.
Képv.: Király Sándor polgármester
Adószám: 15724409-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 724407
27. Nemesnádudvar Község Önkormányzata
Székhely: 6345 Nemesnádudvar, Szentháromság tér 1.
Képv.: Dr. Kovács István polgármester
Adószám: 15336828-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 336828
28. Sükösd Nagyközségi Önkormányzat
Székhely: 6346 Sükösd, Dózsa György út 201.
Képv.: Tamás Márta polgármester
Adószám: 15724416-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 724418
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29. Szeremle Község Önkormányzata
Székhely: 6512 Szeremle, Szabadság utca 1.
Képv.: Varga György polgármester
Adószám: 15336873-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 336873
30. Tataháza Községi Önkormányzat
Székhely: 6451 Tataháza, Kossuth Lajos utca 60.
Képv.: Vörös István polgármester
Adószám: 15336880-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 336884
31. Vaskút Községi Önkormányzat
Székhely: 6521 Vaskút, Kossuth Lajos utca 90.
Képv.: Alszegi Zoltán polgármester
Adószám: 15336897-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 336895
32.VERTIKÁL Építıipari és Kommunális Szolgáltató Zártkörően Mőködı
Részvénytársaság
Székhely: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.
Képv.: Ferencz Kornél
Cg.07-10-001014
Adószám: 10593581-2-07
33. Felsı-Bácskai Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelısségő Társaság
Székhely: 6521 Vaskút, Kossuth Lajos utca 90.
Képv.: Agatics Roland
Cg. 03 09 109760
Adószám: 12822230-2-03
mint a Felsı-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. és annak tulajdonosai között
(együttesen szerzıdı felek) az alulírott napon, az alábbi feltételekkel:
I. Elızmények és a szindikátusi megállapodás célja
1./ Elızmények
Szerzıdı felek rögzítik, hogy az Országgyőlés által 2012. november 26-án
elfogadott, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (Ht.) foglalt
rendelkezések alapján, a jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés érdekében a
jelen szindikátusi megállapodás aláírásával rögzítik, hogy a jövıben a Felsı-Bácskai
Hulladékgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: Társaság),- amely tevékenységi köre
alapján hulladékgazdálkodási tevékenység, azon belül pedig elsıdlegesen,
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység folytatására létrejött gazdasági
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társaság -, és jogutód társaságai mőködtetésében és mőködésében miként kívánnak
részt venni.
Szerzıdı felek célja, hogy továbbra is hosszú távon kívánnak a
hulladékgazdálkodási piacon közszolgáltatási tevékenységet és profitorientált egyéb
hulladékgazdálkodási és más tevékenységet ellátni, akár mint Felsı-Bácskai
Hulladékgazdálkodási Kft., vagy jogutódján keresztül, vagyonára, továbbá
eszközállományára vonatkozó jelenlegi tulajdonviszonyai megırzése mellett.
Az együttmőködés területét meghatározó lényeges jogi szabályozás a hulladékról
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 81. § (1) bekezdésében
foglalt alábbi rendelkezés: „A környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási
engedélyt csak annak a hulladékgazdálkodási
engedéllyel
rendelkezı gazdálkodó szervezetnek adhat, amelyben az állam, a települési
önkormányzat
vagy a települési önkormányzatok
társulása a szavazatok
többségével tulajdoni hányada alapján közvetlenül vagy közvetve rendelkezik, és
a társaság tulajdonosaként jogosult arra, hogy a vezetı tisztségviselık és a
felügyelıbizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja.”
Az együttmőködés területét meghatározó másik lényeges jogi szabályozás a Ht.
94.§-ában foglalt alábbi rendelkezés: 2.§ (1) bekezdésének 37. pontja helyébe 2014.
január 1-jén a következı rendelkezés lép:
„37. közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel
rendelkezı és e törvény szerint minısített nonprofit gazdasági társaság, amely a
települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés
alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el;
Szerzıdı felek a jelen szindikátusi megállapodás aláírásával rögzítik, hogy a céljuk
olyan hulladékgazdálkodási közszolgáltató létrehozása, amely a törvényben
szabályozott valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, ugyanakkor az eddig
létrehozott és a közszolgáltatási tevékenység folytatásához nem szükséges
vagyonelemek olyan mőködtetése, amely a tulajdonosok gazdasági célját szolgálja.

2./ A megállapodás célja
A fentieknek megfelelıen szerzıdı felek célja, hogy a Társaság eredményes
mőködésével kapcsolatos tartós és hosszú távú együttmőködésük valamennyi elıre
látható, stratégiailag fontos kérdésében megállapodjanak.
A jelen megállapodással kívánják meghatározni jövıbeni együttmőködésük
szabályait, így különösen:
-

a Társaság társasági szerzıdésének módosítását, amennyiben az szükséges,
a Társaság többségi önkormányzati tulajdonosi szerkezetének megırzését,
a Társaság átalakulását és annak lehetséges formáját,
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-

a jogutód szervezet, nonprofit társasággá alakulása, esetlegesen beolvadó
gazdálkodó szervezetek egyesülésével

A Ptk. szabályai alapján a tagok a Szindikátusi szerzıdés tartalmát szabadon
állapíthatják meg. A szerzıdésekre vonatkozó törvényi rendelkezésektıl pedig a
tagok egyezı akarattal eltérhetnek, ha jogszabály az eltérést nem tiltja. E
rendelkezések figyelembevételével a szerzıdı felek a jelen megállapodásukkal
mindazon lényeges belsı megállapodásukat szabályozni kívánják, amely nem
kötelezı része a létesítı okiratnak, azonban elengedhetetlenül szükséges a felek
közötti együttmőködés érdekében.
Mindezen szempontokat figyelembe véve, szerzıdı felek a Szindikátusi szerzıdés
konkrét tartalmát az alábbiak szerint határozzák meg.

II. A szerzıdı felek által vállalt kötelezettségek

1.) Szerzıdı felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy szavazatukkal támogatják
a Társaság kiválás útján történı átalakulását oly módon, hogy a Felsı-Bácskai
Hulladékgazdálkodási Kft. megmarad, ezzel egyidejőleg egy kiváló jogutód
gazdasági társaság jön létre, melynek tulajdonosa és a Felsı-Bácskai
Hulladékgazdálkodási Kft. tulajdonosa a jogutódlás okán biztosítják, hogy a
kiválással és a beolvadással megalakított jogutód társaság tulajdonosi
részesedése megegyezzen a Felsı-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft-ben
fennálló tulajdonosi arányokkal. Felek egyben biztosítják annak lehetıségét,
hogy fenti jogutód gazdasági társaságba beolvadhasson a Csongrádi Víz-és
Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. A kiváló
(közszolgáltató) jogutód gazdasági társaság megfelel az új Ht-ben foglalt
szabályozásoknak, és majd 2014. január 1-tıl nonprofit társaságként tovább
folytatja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet, a kiválás
eredményeként tulajdonába a közszolgáltatás mőködtetéséhez szükséges és
elégséges eszközállomány és a közszolgáltatási szerzıdésállomány kerül. A
Felsı-Bácskai
Hulladékgazdálkodási
Kft.
vagyonkezelı,
szolgáltató
társaságként folytatja mőködését, továbbá megtartja azt a vagyont, mely nem
a kiváló és majd közszolgáltatást végzı gazdasági társaság tulajdonába kerül.
Szerzıdı felek kifejezik, hogy a Társaság jelenlegi vezetı tisztségviselıit és
felügyelı bizottsági tagjait, a jelen szindikátusi megállapodással közösen
megerısítik, ıket visszahívni nem kívánják.
A jelen pontban meghatározott kötelezettségeit megszegı szerzıdı fél
5 000.000,-Ft kötbért tartozik fizetni a többi tag részére, akiket a kötbér a
Társaságbeli tulajdonosi részesedésük arányában illeti meg.
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2.) Szerzıdı felek rögzítik, hogy a jelenlegi Társaság mőködése idıtartama alatt
mindenkor biztosítják az alaptıke 50%-át meghaladó önkormányzati tulajdont.
Az üzletrészeik átruházásától az átalakulás idıszaka alatt tartózkodnak,
üzletrészeiket a Társaság versenytársának nem értékesítik.
3.) Szerzıdı felek rögzítik, hogy az együttmőködésük alapja, hogy a kiváló
jogutód társaságban a késıbbiekben valamennyien a jelen Társaságban
fennálló részesedésüknek megfelelıen kívánnak részt venni.
4.) Szerzıdı felek rögzítik, hogy tekintettel arra a tényre, hogy a
hulladékgazdálkodási közszolgáltató 2014. január 1-tıl gazdálkodási formáját
illetıen nonprofit társaság lehet, a Társaság átalakulását kiválás és beolvadás
útján két lépcsıben tervezik. A Társaságból kiváló és az újonnan megalapított
gazdasági társaságba beolvadó jogutód társaság tulajdonába a
közszolgáltatás mőködtetéséhez szükséges és elégséges eszközállomány és
a közszolgáltatási szerzıdésállomány kerül. Ezt követıen az nonprofit
társasággá alakul, és az esetlegesen beolvadó gazdálkodó szervezetekkel
kiegészül. A fennmaradó vagyon a Felsı-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft.
tulajdonában marad. A beolvadást és azzal együtt a nonprofit szervezetté
alakulást a kiváló közszolgáltató tekintetében 2013. december 31-ig
szükséges lefolytatni.
5.) Szerzıdı felek rögzítik, hogy támogatják azon, a Társaság érdekeltségi
körébe tartozó, hulladékgazdálkodási közszolgáltató társaságokkal közösen
létrehozandó nonprofit közszolgáltató társaság létrehozását, és erre tekintettel
a közszolgáltató jogutód társaság tekintetében kijelentik és kötelezettséget
vállalnak arra, hogy a felek között elızetesen egyeztetett idıpontoknak és
feladatoknak megfelelıen, késıbbi idıpontban a szükséges lépéseket
megteszik, és a szükséges döntéseket meghozzák a jövıbeni közös nonprofit
társaság létrehozása érdekében.
6.) Szerzıdı felek rögzítik, hogy a jelen szindikátusi szerzıdés megkötésének
további célja a megalakuló jogutód társaságtól a Társaság a begyőjtött és
szállított hulladék befogadása, kezelése, ártalmatlanítása.
7.) Szerzıdı felek rögzítik, hogy a hulladék átvétele díjának alapja a
Homokhátsági hulladékgazdálkodási rendszerben kalkulált díj és a mindenkori
hulladékról szóló törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglaltak.

III. A települési önkormányzatok feladatai:
1.) Az érintett települési önkormányzatok, mint tulajdonosok, a szavazatok
többségével a tulajdoni hányaduk alapján, képviselıik útján irányítják és
ellenırzik a Társaságot. Az e feladatukkal összefüggésben megállapodnak
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abban, hogy a Társaság legfıbb szerve döntéseihez a képviseletet, és így a
szavazati joguk gyakorlását mindenkor hiánytalanul biztosítják.
2.) Az átalakulás határidejére, a két lépcsıben tervezett átalakulásra, az egyes
eljárások lefolytatásához szükséges idıre tekintettel, vállalják, hogy
képviseleti joguk gyakorlásához mindenkor kellı idıben beszerzik a képviselıtestületeik hozzájárulását döntés formájában, így jelen szindikátusi szerzıdés
aláírásához is.
3.) Az érintett települési önkormányzatok, mint tulajdonosok vállalják, hogy az
átalakuláshoz és a fent írt mőködéshez szükséges döntéseket kellı idıben és
azonos tartalommal hozzák meg, nem veszélyeztetve az átalakulási
folyamatot és a jogszabályoknak megfelelı mőködést.
4.) Az érintett települési önkormányzatok, mint tulajdonosok vállalják, hogy fentiek
elmaradása esetén a 2./II.1.) pontban rögzített kötbér megfizetésére
kötelezettek.

IV. Egyéb megállapodások

1.) Szerzıdı felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy egymással szorosan
együttmőködnek a feladataik és kötelezettségeik teljesítése érdekében,
valamint egymást minden lényeges, a jelen szerzıdést érintı, arra kihatással
levı körülményrıl és eseményrıl haladéktalanul tájékoztatják.
2.) Szerzıdı felek vállalják továbbá, hogy a jelen szerzıdésben foglalt
valamennyi feltétel, határidı, feladat, kötelezettségvállalás teljesítéséhez
szükséges adatot, tényt, információt, dokumentumot, döntést stb. felhívásra,
haladéktalanul a Társaság rendelkezésére bocsátanak.

3.) Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a jelen szindikátusi szerzıdésben
foglaltakat szigorúan üzleti titokként kezelik. A megállapodásról vagy annak
bármely részérıl egyik fél sem jogosult a többi szerzıdı fél hozzájárulása
nélkül adatot szolgáltatni. A titoktartási kötelezettség megszegéséért felelıs
fél kártérítési kötelezettséggel tartozik.
4.) Szerzıdı felek jelen megállapodás aláírásával úgyszintén rögzítik, hogy a
jelen megállapodásban foglaltak a felekre és esetleges jogutódjaikra nézve is
kötelezı érvényőek, illetve a megállapodásban foglaltak a társasági
szerzıdésben valamint a jogszabályokban foglaltakkal nem ellentétes.
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5.) Szerzıdı felek jelen megállapodásukat határozatlan idıtartamra kötik. A jelen
szerzıdés valamennyi szerzıdı fél aláírása után azonnal hatályba lép.
6.) Felek megállapodnak abban, hogy jelen szindikátusi szerzıdés megszőnik,
amennyiben a társasági szerzıdés módosítására és a kiváló jogutód társaság
társasági szerzıdésének elfogadására nem a II. fejezetben foglaltak szerint
kerül sor.
Megszőnik továbbá abban az esetben is, amennyiben a Társaság
átalakulásának tervezett formája bejegyzését a cégbíróság elutasítja.
A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv ide
vonatkozó rendelkezései, valamint a hatályos jogszabályok az irányadók.

Kelt: Vaskút, 2013. március hó 11. nap.

VERTIKÁL Zrt.
képviselıje

Vaskút Községi Önkormányzat
polgármestere

Bácsalmás Városi Önkormányzat
polgármestere

Baja Város Önkormányzat
polgármestere

Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat
polgármestere

Csátalja Község Önkormányzata
polgármestere

Nemesnádudvar Község Önkormányzata
polgármestere

Szeremle Községi Önkormányzat
polgármestere

Bácsborsód Községi Önkormányzat
polgármestere

Csikéria Községi Önkormányzat
polgármestere

Érsekcsanád Község Önkormányzata
polgármestere

Hercegszántó Község Önkormányzata
polgármestere

Kunbaja Község Önkormányzata
polgármestere

Madaras Község Önkormányzata
polgármestere

Nagybaracska Község Önkormányzata
polgármestere
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Tataháza Községi Önkormányzat
polgármestere

Sükösd Nagyközségi Önkormányzat
polgármestere

Borota Községi Önkormányzat
polgármestere

Homorúd Községi Önkormányzat
polgármestere

Bácsbokod Község Önkormányzat
polgármestere

Dávod Község Önkormányzat
polgármestere

Bácsszılıs Nagyközség Önkormányzata
polgármestere

Felsıszentiván Községi Önkormányzat
polgármestere

Katymár Községi Önkormányzat
polgármestere

Csávoly Községi Önkormányzat
polgármestere

Mátételke Község Önkormányzata
polgármestere

Dunafalva Községi Önkormányzat
polgármestere

Dusnok Község Önkormányzata
polgármestere

Érsekhalma Község Önkormányzata
polgármestere

Gara Községi Önkormányzat
polgármestere

Mélykút Város Önkormányzat
polgármestere

Bátmonostor Községi Önkormányzat
polgármestere

Felsı-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft.
ügyvezetıje

Kovács Tamás polgármester: Az átalakulási ütemtervet bocsátja szavazásra.
Megkérdezi ki ért egyet a határozati-javaslat elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
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Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazta
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

61/2013. (V.14.) Kt. számú
Átalakulási ütemterv.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Felsı-Bácskai
Hulladékgazdálkodási Kft. Mélykút Város Önkormányzat részvételével, kiválás
útján történı átalakulása és egyben beolvadása szándékával egyetértve
jóváhagyja a jelen határozat 1. mellékletét képezı ütemtervét.
Felelıs: Kovács Tamás polgármester
Határidı: 2013. május 15.

1. melléklet a 61/2013.(V.14.) Kt. határozathoz

A FBH Kft. átalakulásának folyamata az új Ht. követelményeinek való
megfelelésre tekintettel, a feladatok ütemezése

0. szakasz: új gazdasági társaság alapítása
a) FBH Kft. Taggyőlésének összehívása
• FBH Kft. társasági szerzıdésének felülvizsgálata, hogy a Ht. elıírásainak
megfelelıen a többségi önkormányzati tulajdon mellett biztosított legyen a
vezetı tisztségviselık többségének önkormányzatok általi választása és
visszahívása.
• átalakulásra vonatkozó elsı döntés:
o a nonprofit tevékenységek ellátása okán új gazdasági társaság
alapításáról döntés,
o elsı döntés az átalakulás szándékáról.
•

az átalakulást szabályozó szindikátusi szerzıdés elfogadása, melyben
rögzítésre kerül, hogy az átalakulásra a Ht. miatt van szükség.
Felelıs: FEB, utána Taggyőlés
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Határidı: 2013. március 11., 9.00 óra FEB és 11.00 óra taggyőlés

b) Új gazdasági társaság bejegyzése
Felelıs: Ügyvezetı
Határidı: 2013. március 21.

c) Tulajdonközösség ülése, szándéknyilatkozat a lerakó értékesítésérıl
Felelıs: elnök
Határidı: 2013. március 11., a FBH Kft. taggyőlését követıen

d) Képviselı-testületek döntéshozatalai (tulajdonosi döntések megerısítése,
szerzıdések jóváhagyása), szerzıdés-aláírások
Felelıs: képviselı-testületek
Határidı: 2013. március 21.

1.) A Ht. elıírásainak megfelelı, továbbá az átalakulásra
vonatkozó döntések meghozatala, a 2013. június 30-ig szükséges
engedély megszerzése
a) FBH Kft. Taggyőlésének összehívása
•
•

2012. évi mérlegbeszámoló elfogadása
elsı határozathozatal:
o a jogutód társaságok tagjairól, vagyonukról való döntés,
o a jogutód társaságok formájáról való döntés,
o a vagyonmérleg- és a vagyonleltár-tervezetek fordulónapjáról,
o az auditálást végzı könyvvizsgáló személyérıl.
Felelıs: Taggyőlés, elıtte FEB
Határidı: 2013. március 22.

b) Szerzıdéskötés a könyvvizsgálóval az átalakulási mérleg auditálására
Felelıs: Ügyvezetı
Határidı: 2013. március 22.
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A 0. és az I. szakasz eredménye: - taggyőlési döntés az átalakulásról,
felhatalmazások a továbbiak intézésére
- szindikátusi szerzıdés
- tulajdonosi döntések

c)

A kiválás és beolvadás elıkészítése
a) A szétválás dokumentumainak elıkészítése:
szétválási okirat, mely tartalmazza a jelenlegi szervezet valamennyi
folyamatban lévı szerzıdésérıl, jogviszonyáról, a lezárt szerzıdésekkel
kapcsolatos esetlegesen felmerülı kötelezettségekrıl (szavatosság, jótállás,
kezesség) a referenciák alkalmazhatóságáról, a vagyonelemekrıl,
engedélyekrıl, üzletrészekrıl – nem kerül sor vagyonértékelésre, a
beszámoló alapján kerül sor a különválásra, az abban szereplı adatok szerint;
Vizsgálandó az engedélyek jogutódlásának kérdése, az engedélyek nem
oszthatók meg, a közszolgáltatási engedély alapja a hulladékkezelési
engedély, így az is a közszolgáltató jogutódhoz kerül – biztosítani kell a
vagyonkezelı számára a nála maradó vagyonelemek üzemeltetéséhez
szükséges hulladékkezelési engedélyeket, lehetıség szerint a különválás
pillanatától, hogy a tevékenység ne szakadjon meg. Illetıleg vizsgálandó a
folyamatban lévı engedélyezési eljárás jogutódlásának lehetısége.
Felelıs: Ügyvezetı
Határidı: 2013. március 22.
b) Elkészült szétválási szerzıdés-tervezet, vagyonmérleg és vagyonleltár
tervezetének, valamint a 2012. december 31-i fordulónappal elkészített mérleg
átadása az átalakulást auditáló könyvizsgáló részére.
Felelıs: Ügyvezetı
Határidı: 2013. március 22.
c) Közremőködı Szervezettel történı egyeztetések a jogutódláshoz való
hozzájárulás megadása érdekében.
Felelıs: Ügyvezetı
Határidı: 2013. március 22-tıl folyamatosan.
d) Az átalakulás szándékának bejelentése a hitelezı bank felé, továbbá
tárgyalások lefolytatása a bankkal, különös tekintettel a bank részére a
hitelszerzıdésben kikötött biztosítéki rendszer egyes elemeire.
Felelıs: Ügyvezetı
Határidı: 2013. március 22-tıl.
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e) Külsı független könyvvizsgálói jelentés megküldése.
Felelıs: Könyvvizsgáló
Határidı: 2013. április 22.
f) Vizsgálandó az OHÜ minısítés jogutódlással történı továbbvitelének
lehetısége
g) Minıségügyi dokumentumok, minısítés jogutódlásának kérdése

Ezen szakasz eredménye:
mérleg

- auditált és elfogadott 2012.12.31. fordulónapos
- szétválási szerzıdés-tervezet, auditálva

d) A kiválásról szóló végsı döntések meghozatala
a) A Taggyőlés összehívása, melyen sor kerül a szétválási szerzıdés
elfogadására a vagyonmérleg-, vagyonleltár-tervezetek elfogadására, a
vagyonkezelı és a közszolgáltató társaság létesítı okiratának
módosítására/elfogadására.
Felelıs: Ügyvezetı
Határidı: 2013. április 22.

A II.szakasz eredménye: - szétválási szerzıdés elfogadása, végsı döntés a
kiválásról és egyidejőleg a beolvadásról
- két jogutód társasági szerzıdése

e) Kiválás bejegyeztetése és a kapcsolódó eljárások
a) Az átalakulás során szükséges közlemény közzététele a Cégközlönyben két
egymást követı alkalommal.
Felelıs: Ügyvezetı
Határidı: 2013.május 16-ig az elsı megjelenés
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b) A vagyonkezelı cég hulladékkezelési engedélyének intézése, amennyiben
szükséges.
Felelıs: Ügyvezetı
Határidı: 2013. április 30.
c) Cégbejegyzés indítása
Felelıs: Ügyvezetı
Határidı: 2013. április 22-tıl számított 95 napon belül
A III.szakasz eredménye:

- szétválási szerzıdés elfogadása
- két társaság tevékenységei tisztázódnak,
- cégbejegyzés indítása, engedélyezés esetén az
átvezetések indítása

f)
A létrejött társaságok nyilvántartásával kapcsolatos teendık,
nonprofittá válás, összeolvadás
a) A két társaság a munkavállalókkal szerzıdést köt, NAV-os regisztrációt
elvégzik, és október 1-tıl megkezdhetik mőködésüket.
Felelıs: Ügyvezetı
Határidı: 2013. szeptember 30.
b) A közszolgáltató szervezet nonprofit gazdasági társasággá átalakításához
taggyőlési döntés, üzletrész felosztás. (Amennyiben az összeolvadás az idı
rövidsége miatt nem lehetséges 2013-ban.)
Felelıs: Ügyvezetı
Határidı: 2013. október 5.
d) A Közbeszerzésének Tanácsának KÉ 2010. évi 058. szám, 2010. 05.21.
hivatalos lapjában foglalt állásfoglalására tekintettel a jogutódlás során
bekövetkezı alanyváltozás esetén szerzıdésmódosítás szükséges. Egyúttal
konzorciumi szerzıdés módosítása.
Felelıs: Ügyvezetı
Határidı: 2013. november 10.
e) Vagyonmegosztásnak megfelelıen a partnerek értesítése a jogutódlásról, a
jogutód személyérıl, a szerzıdések alanyváltozásának jelzése a szerzıdı fél
felé.
Közüzemi szolgáltatások mérıóráinak leolvasása és a változás bejelentése
(víz, gáz, villany)
Felelıs: Ügyvezetı
Határidı: 2013. november 10.
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Kovács Tamás polgármester: Az átalakulással kapcsolatos tulajdonosi döntésekrıl
szóló határozati javaslatot bocsátja szavazásra. Megkérdezi ki ért egyet a határozatijavaslat elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazta
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

62/2013. (V.14.) Kt. számú
Átalakulással kapcsolatos tulajdonosi döntések.

HATÁROZAT

1.) Mélykút
Város
Önkormányzat
Képviselı-testülete
a
Felsı-Bácskai
Hulladékgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: FBH Kft.) kiválás útján történı
átalakulásával és egyben beolvadásával szándékával egyetértve jóváhagyja,
hogy
a) a vagyonmérleg-tervezet készítés fordulónapja 2012. december 31. napja
legyen,
b) dr. Francsovics István 6447 Felsıszentiván, Jókai Mór u. 25. szám alatti
székhelyő (kamarai tagsági szám: 002144) könyvvizsgáló kerüljön
megbízásra a Kft. kiválás útján történı átalakulásával és egyben
beolvadásával kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok ellátásával,
c) a FBH Kft. ügyvezetése a tervezett átalakuláshoz szükséges iratokat,
különös tekintettel a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetekre,
szerzıdés-tervezetekre, azokat a jogszabályok elıírásainak megfelelıen,
készítse elı és a kiválással és beolvadással kapcsolatos elıterjesztést
ismételten terjessze a Kft. taggyőlése elé a 2012. évi mérlegbeszámoló
elfogadását követıen.
2.) Mélykút
Város
Önkormányzat
Képviselı-testülete
felhatalmazza
a
polgármestert, hogy a FBH Kft. 2013. március hónap végén tartandó
taggyőlésén részt vegyen és azon a Képviselı-testület jelen határozatában
foglalt döntésének megfelelıen szavazzon.
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Felelıs: Kovács Tamás polgármester
Határidı: 2013. május 15.

Kovács Tamás polgármester: A Hulladéklerakó felépítmény értékesítési szándékáról
szóló határozati javaslatot bocsátja szavazásra. Megkérdezi ki ért egyet a határozatijavaslat elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

63/2013. (V.14.) Kt. számú
Hulladéklerakó felépítmény értékesítési szándéka.

HATÁROZAT

1.) Mélykút
Város
Önkormányzat
Képviselı-testülete
a
Felsı-Bácskai
Hulladékgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: FBH Kft.) Mélykút Város
Önkormányzat részvételével, kiválás útján történı átalakulása és egyben
beolvadása, továbbá ezt követıen a jelenlegi közszolgáltató gazdasági
társaság vagyonkezelı profitorientált gazdasági társaságként való mőködése
Regionális
szándékával
egyetértve
jóváhagyja
a
Felsı-Bácskai
Önkormányzatok Szilárd Hulladéklerakó Tulajdonközössége mint 33
önkormányzat osztatlan közös tulajdonában álló és a nem ISPA- és nem
KEOP-projektekben létesített
hulladéklerakó
és
ahhoz kapcsolódó
felépítmények saját önkormányzati tulajdonú tulajdoni hányada értékesítési
szándékát.
2.) Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete az 1.) pontban foglaltakkal
egyetértve kinyilvánítja, hogy a tulajdonostársakkal szemben fennálló és a Ptk.
szerinti elıvásárlási jogával nem kíván élni az értékesítés során, s tulajdoni
hányadát a versenytársnak nem kívánja értékesíteni.
3.) Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete az 1.) pontban foglaltakkal
egyetértve és annak megfelelıen amennyiben szükséges, szándékában áll a
vonatkozó helyi rendeletét módosítani annak érdekében, hogy az értékesítési
eljárást a Tulajdonközösségi megbízás alapján a Felsı-Bácskai Regionális
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Szilárd Hulladéklerakó Önkormányzati
folytassa le saját helyi rendelete alapján.

Társulás

gesztor

önkormányzata

Felelıs: Kovács Tamás polgármester
Határidı: 2013. május 15.

4. Közbensı döntés a „Megbízási szerzıdés a „Mélykút Város
szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási beruházása” címő, KEOP-1.2.0/0911-2011-0039 - azonosító számú projekt munkáihoz kapcsolódó tájékoztatási és
nyilvánosság biztosítási feladatok teljes körő ellátása vonatkozásában” tárgyú
közbeszerzési eljárásban a tárgyalásra való alkalmasságról.
Elıadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 100-66/2013. számú írásbeli elıterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzıkönyvhöz.

Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy 3 ajánlattevı nyújtott be ajánlatot,
mindhárom ajánlattevı ajánlata szerzıdés teljesítésére alkalmas. „Mélykút Város
szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási beruházása” címő, KEOP-1.2.0/09-112011-0039 - azonosító számú projekt munkáihoz kapcsolódó tájékoztatási és
nyilvánosság biztosítási feladatok teljes körő ellátása vonatkozásában” tárgyú
közbeszerzési eljárásban a Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft. (7100
Szekszárd, Béla király tér 7.) ajánlattevıt, a DeWend Tanácsadó és Szolgáltató
Kft. (6725 Szeged, Felhı u. 11. 2. em 6.) ajánlattevıt, valamint az Ex-ante 2002 Kft.
(6721 Szeged, Pusztaszeri u. 25/a fsz.1) ajánlattevıt javasolja meghívni a
tárgyalásokra. Kérdezi, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele,
indítványa az elıterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévık részérıl kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet az
elhangzottakkal?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Jegyzıkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. május 14-én tartott rendkívüli
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Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

64/2013. (V.14.) Kt. számú
HATÁROZAT
Közbensı döntés a „Megbízási szerzıdés a „Mélykút Város szennyvízcsatornázási
és szennyvíztisztítási beruházása” címő, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0039 - azonosító
számú projekt munkáihoz kapcsolódó tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási
feladatok teljes körő ellátása vonatkozásában” tárgyú közbeszerzési eljárásban a
tárgyalásra való alkalmasságról.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete
úgy
döntött,
hogy
a
„Mélykút
Város
szennyvízcsatornázási
és
szennyvíztisztítási
beruházása” címő, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0039 azonosító számú projekt munkáihoz kapcsolódó
tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feladatok
teljes körő ellátása vonatkozásában” tárgyú
közbeszerzési eljárásban a Szekszárdi Turisztikai
Non-profit Kft. (7100 Szekszárd, Béla király tér 7.)
ajánlattevıt, a DeWend Tanácsadó és Szolgáltató
Kft. (6725 Szeged, Felhı u. 11. 2. em 6.)
ajánlattevıt, valamint az Ex-ante 2002 Kft. (6721
Szeged, Pusztaszeri u. 25/a fsz.1) ajánlattevıt hívja
meg a tárgyalás(ok)ra.

5. Mélykút Város Önkormányzat Mővelıdési Háza és Fenyı Miksa Könyvtára
kérelme.
Elıadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 100-63/2013. számú írásbeli elıterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzıkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság
tárgyalta, melynek jegyzıkönyve külön csatolva.

Dr.Sztantics Péter képviselı: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság nem volt
határozatképes, így a bizottság a napirenddel kapcsolatban döntést nem hozott.
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Kovács Tamás polgármester: Az intézmény igazgatója kérelemmel fordult a
képviselı-testülethez, melyben 500.000.- Ft pótelıirányzatot kér a könyvtár
mennyezetének gipszkartonozási munkáihoz. Kérdezi a pénzügyi csoportvezetıt,
hogy mibıl tudnák finanszírozni ezt az összeget?

Horváth Ferencné pénzügyi csoportvezetı: Az általános tartalék terhére már csak
480.000.- Ft áll rendelkezésre és még nem telt el fél év. Valamennyit az
intézménynek is állnia kell a költségbıl.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi az intézmény igazgató helyettesét, hogy
250.000.- Ft költséget tudnának vállalni?

Fuszkó Attila képviselı: Várhatóan minden évben képzıdik pénzmaradvány, bár az
meglehetısen bizonytalan. A várható megtakarítások terhére tudnák a 250.000.- Ft
összeget finanszírozni.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek további kérdése,
észrevétele, indítványa az elıterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévık részérıl kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet azzal, hogy
a Mővelıdési Ház és Fenyı Miksa Könyvtár részére 250.000.- Ft pótelıirányzatot
biztosítson a képviselı-testület?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

65/2013. (V.14.) Kt. számú
Mélykút Város Önkormányzat Mővelıdési Háza
és Fenyı Miksa Könyvtára kérelme.

HATÁROZAT
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Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testülete a
Mélykút Város Önkormányzat Mővelıdési Háza és
Fenyı Miksa Könyvtára kérelmét megtárgyalta és
úgy döntött, hogy 250.000.- Ft pótelıirányzatot
biztosít az általános tartalék terhére, a Könyvtár
felújítási munkái elvégzésére.

Több napirend, bejelentés nem volt. Kovács Tamás polgármester megköszöni a
megjelenést, és az ülést berekeszti.

K.m.f.

Kovács Tamás
polgármester

Vargáné dr.Egyed Ilona
jegyzı

Fuszkó Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı

Novák László
jegyzıkönyv-hitelesítı
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