TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ – TESTÜLETE
2014. MÁRCIUS 13-ÁN
MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI
NYÍLT ÜLÉSÉNEK

jegyzőkönyve,
napirendje,
határozatai: 66-69.

NAPIREND

1. Előterjesztés a Tiszatér Leader Egyesület részére nyújtandó tagi kölcsönről.
2. Előterjesztés a
megszerzéséről.

Kelet-Környezet

Kft.

többségi

önkormányzati

tulajdonának

3. Előterjesztés a helyi önkormányzat könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásának igényléséről.
Készítette: Ládi Zsanett jegyzőkönyv-vezető
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

2014. március 13-án Tiszavasvári
testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

Város

Önkormányzata Képviselő-

Helye:

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme
(4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

Jelen vannak:

Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester, Balázsi Csilla,
Cselényi Judit, Kovácsné Nagy Julianna, Mészáros Lászlóné, Szabó
Krisztián, Szabó Zoltánné és Tündik András képviselők.

Távol maradt:

Balogh Sándor, Ráduly Zsolt és Szőke Zoltán képviselők.

Meghívottként részt vettek:
Bundáné Badics Ildikó jegyző, Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető, Girus András
osztályvezető, Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető, Aleváné
Siteri Éva köztisztviselő, Kovács Miklós a Kelet-Környezet Kft. ügyvezetője és Nagykovácsi
János a Kelet-Környezet Kft. gazdasági vezetője.
Meghívottként távolt maradt:
Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző, Gombás Marianna Építési irodavezető, Lázár
István a Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője és Nácsa Balázs a Tiszatér
Társulás ügyvezetője.
Jegyzőkönyv-vezető: Ládi Zsanett
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Az ülés megkezdését követően köszöntötte a meghívottakat, majd megállapította, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fő képviselőből 9 fő képviselő volt jelen. Kérte,
hogy szavazzanak a képviselők a tárgyalandó napirendi pontok megtárgyalásának
elfogadásáról.
A Képviselő–testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a napirendi pontok megtárgyalását.
A meghívóban meghirdetett napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el és tárgyalta
meg a Képviselő-testület:
1. Előterjesztés a Tiszatér Leader Egyesület részére nyújtandó tagi kölcsönről.
2. Előterjesztés a
megszerzéséről.

Kelet-Környezet

Kft.

többségi

önkormányzati

tulajdonának

3. Előterjesztés a helyi önkormányzat könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásának igényléséről.
4. Egyebek
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Tárgy (1.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszatér Leader Egyesület részére nyújtandó tagi
kölcsönről.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Girus András osztályvezető

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
66/2014. (III.13.) Kt. számú
határozata
A TISZATÉR LEADER Egyesület részére nyújtandó tagi kölcsönről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TISZATÉR LEADER Egyesület
(továbbiakban: Egyesület) részére nyújtandó tagi kölcsönnel kapcsolatban az alábbi
határozatot hozza:
1. Az Egyesület Közgyűlésének 2/2014. (III.4.) számú határozatában foglaltaknak
megfelelően az Egyesület részére működési célra 1 565 545 Ft tagi kölcsönt biztosít.
A kölcsön visszafizetésének végső határideje: a LEADER helyi akciócsoport részére
nyújtott támogatások lehívását és azok megérkezését követő 5. munkanap, egy
összegben, vagy részletekben.
2. Felkéri a jegyzőt, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési
rendelete következő módosításának előkészítése során tegyen javaslatot az 1) pontban
foglalt összeg fedezetének biztosítására.
3. Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletében található megállapodás
aláírására.
Határidő: azonnal, illetve esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik
polgármester
Bundáné Badics Ildikó
jegyző
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Kölcsönszerződés
Létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (Képviseli: dr. Fülöp Erik
polgármester; Székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.; Adószáma: 157324678-2-15),
mint kölcsönadó – a továbbiakban: Hitelező - ,
Másrészről Tiszatér Leader Egyesület (Képviseli: Bán György; Székhely 4456 Tiszadob,
Andrássy u. 37..; Adószám: 18819652-1-15), mint kölcsönvevő – a továbbiakban: Adós-,
Között a mai napon az alábbi feltételekkel.
1.) Hitelező a mai napon tagi kölcsönként Adós részére 1.565.545 Ft-ot, azaz
egymillió-ötszázhatvanötezer-ötszáznegyöt
forintot
ad
a
működtetés
folyamatosságának biztosítása céljából.
2.) Hitelező a kölcsönösszeg átutalásáról jelen szerződés aláírásával egyidőben
rendelkezik. Adós a kölcsönösszeg felvételét jelen szerződés aláírásával elismeri
és nyugtázza.
3.) Adós a kölcsönt köteles visszafizetni a LEADER helyi akciócsoport részére
nyújtott támogatások lehívását és azok megérkezését követően 5 munkanapon
belül egy összegben, vagy részletekben. A kölcsön visszafizetése a Hitelező
11744144-15404761 számú pénzforgalmi számlájára történő átutalással valósul
meg.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. kölcsönre vonatkozó szabályai az
irányadóak.
Szerződő Felek a jelen szerződést – elolvasás és értelmezés után -, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá.
Tiszavasvári, ………………… hó ……. napján
…………………………………………..
Tiszatér Leader Egyesület
Adós

……………………………………………
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Hitelező

Előttünk, mint tanúk előtt:
…………………………………………
Név

……………………………………………
Név

…………………………………………
Lakcím

……………………………………………
Lakcím

………………………………………….
Szem.ig.sz.

………………………………………..…..
Szem.ig.sz.
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Tárgy (2.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Kelet-Környezet Kft. többségi önkormányzati
tulajdonának megszerzéséről.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető

Hozzászólások:
Tündik András képviselő:
Megkérdezte, hogy mennyi a törvényes elfogadási határidő.
Bundáné Badics Ildikó jegyző:
Amennyiben a kérdés az engedélyek beszerzésére vonatkozik, akkor 2014. július 1-je a
határidő.
Tündik András képviselő:
Válaszul elmondta, hogy ő ezzel tisztában van, de nem erre gondolt.
Bundáné Badics Ildikó jegyző:
Megkérdezte Tündik András képviselőt, hogy az önkormányzat tulajdonrészesedésének a
határidejére vagy a cégbírósági bejegyzés határidejére gondolt.
Tündik András képviselő:
Nem, hanem annak a határidejére, hogy a cég valójában mikor jön létre.
Bundáné Badics Ildikó jegyző:
Hangsúlyozta, hogy már létezik ez a cég.
Tündik András képviselő:
Utal arra az előterjesztés, hogy esetleg kicsúszhat a határidőből,
Bundáné Badics Ildikó jegyző:
Nem ez a része a bejegyzés része, hanem esetleg az engedélyeknek és a minősítésnek a
megszerzése.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Az első lépés a tulajdonszerzés a Kft-ben, illetve ennek az átvezetése a cégbíróságon, ezután
tudják ők megszerezni a szükséges közszolgáltatási engedélyeket, majd ezt követően a
minősítést.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
67/2014.(III. 13.) Kt. számú
határozata
a Kelet-Környezet Kft. többségi önkormányzati tulajdonának megszerzéséről
Tiszavasvári
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 107.§-a alapján az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület
1. úgy dönt, hogy a Kelet-Környezet Kanadai-Magyar-Környezetvédelmi Befektető Kft. által
kibocsátott 600.000 forint értékű új törzsbetét tulajdonjogának megszerzése érdekében
600.000 forint, azaz hatszázezer forint pénzbeli hozzájárulást szolgáltat a Kelet-Környezet
Kanadai-Magyar-Környezetvédelmi Befektető Kft. rendelkezésére.
2. elfogadja a Kelet-Környezet Kanadai-Magyar-Környezetvédelmi Befektető Kft. Társasági
Szerződését jelen határozat 1. mellékletét képező tartalommal.
3. felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat 1. pontjában meghatározott döntés
végrehajtása érdekében a 600.000 forint pénzbeli hozzájárulás – Kelet-Környezet KanadaiMagyar-Környezetvédelmi Befektető Kft. részére történő - szolgáltatása iránt a szükséges
intézkedéseket megtegye.
4. felkéri a polgármestert, hogy jelen döntésről értesítse a Kelet-Környezet Kanadai-MagyarKörnyezetvédelmi Befektető Kft. ügyvezetőjét.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik
polgármester
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1. melléklet a 67/2014. (III.13.) Kt. számú határozathoz

Tervezet
TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS
/módosításokkal egységes szerkezetben/

Amelyet a 3./ pontban megjelölt felek, ”KELET-KÖRNYEZET” Kanadai- Magyar Környezetvédelmi
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven, a Gazdasági Társaságokról szóló - korábban
hatályos - 1988. évi VI. törvény, az 1997. évi CXLIV. törvény, valamint a 2006. évi IV. törvény alapján,
a 2000. március 06.napján aláírt Társasági Szerződésben, illetve annak 2000. április 14. napján,
2000. december 06. napján, 2002. október 04. napján, 2005. május 31. napján, 2005. november 15.
napján, 2007. június 30. napján, 2008. június 30. napján, 2010. május 30. napján, 2013. január 15.
napján, 2013. szeptember 30. napján, 2013. október 15. napján, 2014. február …. napján történt
módosításában, foglaltakra figyelemmel, az alábbiak szerint kötöttek meg.

1./ Társaság Cégneve:

Rövidített neve:
2./ A társaság székhelye:

”KELET-KÖRNYEZET” Kanadai- Magyar Környezetvédelmi
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
„KELET-KÖRNYEZET” Nonprofit Kft.
4440 Tiszavasvári, József Attila u. 40.sz.

A társaság fióktelepe:

4450 Tiszalök, Honvéd u. 54. sz.

A társaság telephelye:

4440 Tiszavasvári, Nánási u. 2. sz.

A társasági szerződés határozatlan idejű.
A társaság tevékenységének kezdete: 2000. 03. 06.
3./ A társaság tagjai:

Tiszavasvári Város Önkormányzata
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.
Képv.: Dr. Fülöp Erik polgármester
Adószám:
Nyilvántartási szám:
Jeles József
Születési hely, idő:
an:
lakcím:
adóazonosító jel:

/kanadai állampolgár/

kézbesítési meghatalmazott:

id. Kovács Miklós
Születési hely, idő:
an:
Lakcím:
Adóazonosító jel:
Ifj. Kovács Miklós
Születési hely, idő:
an:
Lakcím:
Adóazonosító jel:
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Kovács Miklósné

4./ A társaság tevékenységi körei:
4.1. Főtevékenység:

3811’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

4.2. Egyéb tevékenységi körök:
3101’08 Irodabútor gyártása
3102’08 Konyhabútorgyártás
3109’08 Egyéb bútor gyártása
3600’08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
3700’08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3812’08 Veszélyes hulladék gyűjtése
3821’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3822’08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3831’08 Használt eszköz bontása
3832’08 Hulladék újrahasznosítása
3900’08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
4110’08 Épületépítési projekt szervezése
4120’08 Lakó- és nem lakó épület építése
4211’08 Út, autópálya építése
4212’08 Vasút építése
4213’08 Híd, alagút építése
4221’08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4222’08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
4291’08 Vízi létesítmény építése
4299’08 Egyéb m.n.s. építés
4311’08 Bontás
4312’08 Építési terület előkészítése
4313’08 Talajmintavétel, próbafúrás
4321’08 Villanyszerelés
4322’08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329’08 Egyéb épületgépészeti szerelés
4331’08 Vakolás
4332’08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
4333’08 Padló-, falburkolás
4334’08 Festés, üvegezés
4339’08 Egyéb befejező építés m.n.s.
4391’08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4399’08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4520’08 Gépjárműjavítás, -karbantartás
4619’08 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
4663’08 Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme
4665’08 Irodabútor-nagykereskedelem
4673’08 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
4674’08 Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
4677’08 Hulladék-nagykereskedelem
4690’08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
4799’08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
4781’08 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
4789’08 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
4931’08 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás
4939’08 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
4941’08 Közúti áruszállítás
4942’08 Költöztetés
5210’08 Raktározás, tárolás
5221’08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5224’08 Rakománykezelés
5229’08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
5520’08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5530’08 Kempingszolgáltatás
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5590’08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5621’08 Rendezvényi étkeztetés
5629’08 Egyéb vendéglátás
5630’08 Italszolgáltatás
6810’08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6831’08 Ingatlanügynöki tevékenység
6832’08 Ingatlankezelés
7111’08 Építészmérnöki tevékenység
7112’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120’08 Műszaki vizsgálat, elemzés
7490’08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7712’08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
7732’08 Építőipari gép kölcsönzése
7739’08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7810’08 Munkaközvetítés
7820’08 Munkaerőkölcsönzés
8020’08 Biztonsági rendszer szolgáltatás
8110’08 Építményüzemeltetés
8121’08 Általános épülettakarítás
8122’08 Egyéb épület-, ipari takarítás
8129’08 Egyéb takarítás
8130’08 Zöldterület-kezelés
8219’08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

4.3. A társaság vállalkozási tevékenységet csak közcélú céljainak megvalósítása érdekében, azokat
nem veszélyeztetve végez. A társaság a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt jelen
társasági szerződésben foglalt célra fordítja.
A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem végez, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.
5./ A társaság törzstőkéje:
A társaság törzstőkéje 1.100.000,-Ft, azaz Egymillió-egyszázezer 00/100 forint, mely teljes
egészében pénzbeli betétekből áll.
A társaság tagjai közül, Jeles József, id. Kovács Miklós, ifj. Kovács Miklós törzsbetéteik összegének
50%-át, a társaság alapításakor, a további 50 %-ot, pedig 2000. december 06. napján befizették a
társaság számlájára. Tiszavasvári Város Önkormányzata törzsbetétének összegét (600.000.- Ft),
2014. február ……. napján befizette a társaság számlájára.
6./ Az egyes tagok törzsbetétei és esedékességei:

Tiszavasvári Város Önkormányzata tag törzsbetéte 600.000.- Ft, azaz Hatszázezer forint,
mely teljes egészében pénzbeli betétből áll.
Jeles József

tag törzsbetéte 250.000.- Ft, azaz Kettőszázötvenezer,
mely teljes egészében pénzbeli betétből áll.

id. Kovács Miklós

tag törzsbetéte 140.000.-Ft, azaz Egyszáz-negyvenezer
forint, mely teljes egészében pénzbeli betétből áll.

ifj. Kovács Miklós

tag törzsbetéte 110.000.-Ft, azaz Egyszáztízezer forint,
mely teljes egészében pénzbeli betétből áll.
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7./ Üzletrész átruházása, felosztása, társaság általi magához vonása, bevonása:
Az üzletrész a társaság tagjai között szabadon átruházható, kivéve a társaság saját üzletrészét (Gt.
135. §.).
Kívülállóra történő átruházási szándék esetén a társaság tagjait, a társaságot, illetve a taggyűlés által
kijelölt személyt az üzletrészre elővásárlási jog illeti meg.
A tagok elővásárlási jogukat törzsbetéteik arányában gyakorolhatják.
Az üzletrész csak átruházás, jogutódlással történő megszűnés, öröklés valamint házastársi közös
vagyon megosztása esetén osztható fel.
Az üzletrész társaság általi magához vonására, illetve bevonására a Gt. rendelkezései szerint kerülhet
sor.
8. A nyereség felosztása:
A társaság tevékenységéből származó nyereség, a tagok által fel nem osztható, ki nem vehető azt a
közhasznú tevékenység finanszírozására kell fordítani. A kimutatható eredmény a társaság
működésének továbbfejlesztésére szolgál.
9./ A taggyűlés:
a./ A taggyűlés a társaság legfőbb szerve.
A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe a 2006. évi IV. sz. törvény 141.§. /2/. bekezdése alapján az
alábbiak tartoznak:
- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása,
- elővásárlási jog gyakorlása a társaság által,
- az elővásárlásra jogosult személy kijelölése
- üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása,
- eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről
- üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
- a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat,
- a 37. §-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása, és díjazásának
megállapítása,
- a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, és díjazásuk megállapítása,
- a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, és díjazásának megállapítása,
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével,
vagy azok közeli hozzátartozójával /Ptk. 685. szakasz b./ illetve élettársával köt,
- a tagok, ügyvezetők, és felügyelő bizottsági tagok illetve a könyvvizsgáló elleni követelések
érvényesítése,
- a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő
megvizsgálásának elrendelése,
- az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének
tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása,
- a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,
- a társasági szerződés módosítása,
- a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása,
- törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása,
- törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése,
- törzstőke felemeléskor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való
eltérés megállapítása,
- törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása,
- mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a Társasági Szerződés a taggyűlés kizárólagos
hatáskörébe utal, így különösen az alábbiak:
- a társaság ügyvitelének ellenőrzését célzó intézkedések megtétele,
- az ügyvezető aláírási jogának meghatározása és korlátozása,
- éves pénzügyi-gazdasági terv megállapítása, illetve elfogadása
A taggyűlés pótbefizetést nem rendelhet el, a tagok pótbefizetésre nem kötelezhetőek.
b./ A taggyűlés határozatait általában a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza meg:
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A törzsbetét minden befizetett 10.000,-Ft-ja egy szavazatra jogosít.
c./ A taggyűlés évente legalább egyszer, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása
érdekében össze kell hívni, a lezárt évet követő első negyedévben.
A taggyűlés összehívására, megtartására a Gt. szabályait kell alkalmazni.
A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább háromnegyed része jelen van, illetve
képviselve van.
Amennyiben a taggyűlés a megjelent tagok szavazat számára tekintettel nem határozatképes, úgy a
megismételt taggyűlés megtartása az eredeti taggyűlés meghívójában megjelölt feltételekkel történik,
azaz a meghívóban minden esetben rögzíteni kell, hogy az eredeti taggyűlés kezdő időpontját követő
10. napon ugyanazon órában kerül megtartásra a megismételt taggyűlés.
A megismételt taggyűlésen a megjelent tagok szavazatszámától függetlenül határozatképes.
d./ Szavazati jogát minden tag személyesen, vagy meghatalmazott képviselője útján gyakorolja.
A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
A taggyűlésen a tagot nem képviselheti az ügyvezető, a cégvezető, a könyvvizsgáló, illetve a
felügyelő bizottság tagja.
e./ Rendkívüli taggyűlést kell összehívni:
-

-

ha a féléves, negyedéves mérlegből vagy más adatokból kiderül, hogy a társaság törzstőkéjének
felére csökkent, valamint ha a társaság fizetéseit beszüntette, és vagyona a tartozásokat nem
fedezi.
a társaság más társaságokba való belépésérő, leányvállalat alapításáról kell határozni.

f./ Minősített háromnegyedes határozat szükséges:
a Társasági Szerződés módosításához, kivéve a Gt. 153. §-ban írt esetet, mikoris a taggyűlés
egyhangú határozata szükséges,
- ügyvezető megválasztásához, visszahívásához, díjazásának megállapításához,
- a tag kizárásának kezdeményezéséhez,
- az üzletrész/ek/ társaság által történő megvásárlásához,
- a törzstőke felemeléséhez illetve leszállításához,
- a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározásához,
- más társaságokba történő belépéshez, leányvállalat alapításához.
-

10./ Felügyelő Bizottság.
A társaságnál három /3/ tagból álló Felügyelő Bizottság működik.
Az első Felügyelő Bizottság tagjai az alábbi személyek:
a./ Név: Gáspár Ferenc
anyja neve:
lakcím:
b./ Név: Köblös András
anyja neve:
lakcím:
c./ Név: Nagy Márton
anyja neve:
lakcím:
A Felügyelő Bizottsági tagok megbízatása 5 évre, 2014. március ….. napjától, 2019. év. március …..
napjáig terjedő határozott időre szól.
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A Felügyelő Bizottság elnökének ……….t választották meg, az FB tagjai.
A felügyelő bizottság tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.
11./ Az ügyvezető.
A társaság ügyvezetője:

id. Kovács Miklós
Születési hely, idő:
an:
Lakhelye
Adóazonosító jel:

Az ügyvezető önállóan jogosult a társaság képviseletére.
Id. Kovács Miklós ügyvezető megbízatása 2010. május 30. naptól, határozatlan időre szól. Ezt a
megbízatást csak a taggyűlés vonhatja vissza, illetve erősítheti meg.
Az ügyvezető hatáskörébe tartozik a Társasági Törvényben írtak közül különösen:
- a taggyűlés előkészítése, összehívása,
- az éves mérleg- vagyonkimutatás elkészítése,
- a Tagjegyzék, Határozatok Könyvének vezetése,
- a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetése,
- éves üzleti jelentés elkészítése,
- alkalmazottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása.
Az alkalmazottak feletti munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.
id. Kovács Miklós ügyvezető tevékenységét választott tisztségviselői jogviszony keretében, a
taggyűlés által később megállapításra kerülő díjazás ellenében látja el.
12./ Cégjegyzés.
A társaság cégjegyzésére a hiteles cégaláírási címpéldánnyal egyezően az ügyvezető önállóan
jogosult oly módon, hogy az előirt, előnyomott, vagy nyomtatott cégnév alá a teljes nevét írja.
13./ Üzleti év.
A társaság első üzleti éve 2000. december 31-ig, ezt követően minden év január 01-től december 31.ig tart.
14./ A társaság megszűnése.
A társaság megszűnésének elhatározásához, a taggyűlés legalább 3/4-es szótöbbséggel hozott
határozatára van szükség.
A hitelezők kielégítése után a fennmaradó vagyon a törzsbetétek arányában illeti meg a tagokat.
15./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi
IV. számú törvényben írtak az irányadóak.
16./ A társaság tagjai a 4 /négy/ példányban magyar nyelven készült egységes szerkezetbe foglalt
Társasági Szerződést, elolvasást és megértést követően helybenhagyóan aláírták.
17./ Az egységes szerkezetű Társasági Szerződést készítő és ellenjegyző jogi képviselő /Dr. Marjai
Tibor ügyvéd/ aláírásával igazolja, hogy ezen okirat szövege figyelemmel a társasági szerződés
módosításaira, megfelel a társasági szerződés hatályos tartalmának, illetve az egységes szerkezetű
okirat elkészítésére, a Társaság törzstőkéjének felemelésével, új tag belépésével, illetve a társaság
nonprofit gazdasági társaságként való továbbműködésével kapcsolatosan, a Társasági Szerződés 1,
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. pontjának változása miatt került sor.
Tiszavasvári, 2014. február ….
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----------------------------------------Jeles József

-----------------------------------------id. Kovács Miklós

--------------------------------------ifj. Kovács Miklós

Képv.: Kovács Miklósné
meghatalmazott

--------------------------------------------------------------Tiszavasvári Város Önkormányzat
Képv.: Dr. Fülöp Erik polgármester

Ellenjegyzem: Tiszavasváriban,
2014. február …. napján.
Dr. Marjai Tibor

ügyvéd
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Tárgy (3.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a helyi önkormányzat könyvtári és közművelődési
érdekeltségnövelő támogatásának igényléséről.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
T I SZ A V A SV Á R I V Á R OS ÖNK OR M Á NY Z A T A
K É PV I SE L Ő-T E ST ÜL E T É NE K
68/2014. (I I I .13.) K t. számú
határ ozata
a helyi önkor mányzat 2014. évi könyvtár i ér dekeltségnövelő támogatásának
igénylésér ől
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvtári és a
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények
szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól szóló 9/2014. (II.3.) EMMI rendelet
alapján az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület
1) a nyilvános könyvtárak jegyzékében szereplő községi és városi könyvtárak
állománygyarapításának fejlesztésére kiírt, felzárkóztató támogatás igénylésére
irányuló pályázaton részt vesz. A megvalósító intézmény a Művelődési Központ és
Könyvtár (4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1.).
2) a 2014. évi költségvetési rendeletben – az intézmény jóváhagyott költségvetésén
felül – 200e Ft összeget biztosít önerőként a pályázathoz.
3) kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázaton elnyert és az önkormányzat által
felajánlott összeget a Művelődési Központ és Könyvtár rendelkezésére bocsátja.
4) felkéri a város Polgármesterét, hogy gondoskodjon a felzárkóztató pályázat
elkészítéséről és határidőre történő benyújtásáról.

Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester

Határidő: 2014. március 25.
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Ezután Dr. Fülöp Erik polgármester „a helyi önkormányzat 2014. évi közművelődési
érdekeltségnövelő támogatásának igényléséről” szóló határozat-tervezetet bocsátotta
szavazásra:
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
T I SZ A V A SV Á R I V Á R OS ÖNK OR M Á NY Z A T A
K É PV I SE L Ő-T E ST ÜL E T É NE K
69/2014. (I I I .13.) K t. számú
határ ozata
a helyi önkormányzat 2014. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásának
igényléséről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvtári és a
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények
szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól szóló 9/2014. (II.3.) EMMI rendelet
alapján az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület
1. a közművelődési feladatellátásában közreműködő intézménye, a Művelődési Központ
és Könyvtár /Tiszavasvári Szabadság tér 1./ technikai, műszaki eszközállományának,
berendezési tárgyainak gyarapítása céljából támogatási igényt nyújt be.
2. az önkormányzat a 2014. évi költségvetésében biztosítja a helyi közművelődési
intézmény technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak
beszerzéséhez szükséges saját forrást, amelynek összegét - a Művelődési Központ és
Könyvtár költségvetésén felül - 200e Ft-ban határozza meg.
3. kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázaton elnyert és az önkormányzat által
felajánlott összeget az intézmény rendelkezésére bocsátja.
4. felkéri a város Polgármesterét, hogy gondoskodjon a felzárkóztató pályázat
elkészítéséről és határidőre történő benyújtásáról.
Határidő: 2014. március 25.

Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (4.np.):

Egyebek

Az Egyebek napirend keretében kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a nyílt ülést Dr. Fülöp Erik
polgármester bezárta.

k.m.f.
Dr. Fülöp Erik
polgármester

Bundáné Badics Ildikó
jegyző
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