Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
15/2010.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2010. június 17-i rendkívüli üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester,
Babos László, Béres János, Czibulka György, Gellai Józsefné, Hangya
Lajosné, Jakus Imre, Dr. Palya József, Putnoki László, Rácz Imre, Szabó
Balázsné, Vass Ignác képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, dr. Timár Andrea jogász
Tárgyalási joggal az egyes napirendi pont megtárgyalásában érintett
meghívottak,
Hoffmanné Szabó Gabriella jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Jegyző, Aljegyző urat, a hivatal
osztályvezetőit, a napirendi pontok megtárgyalásában érintett megjelenteket. Köszöntötte még a sajtó
képviselőit és a megjelent érdeklődő állampolgárokat.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 17 fős testületből, jelen volt 13 fő. Izsó Csaba képviselő
jelezte, hogy munkája miatt nem tud részt venni, valamint Lehóczkiné Timár Irén édesanyja betegsége
miatt nem tud részt venni. Dr. Kovács Béla képviselő érettségi vizsgák miatt nem tud részt venni az
ülésen. Illés János képviselő a távollétét előre nem jelezte. Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Babos
László és Putnoki László képviselőket.
Ezt követően javaslatot tett a rendkívüli ülés napirendjére, a meghívóban leírtaknak megfelelően.
Felkérte a képviselő-testületet, amennyiben egyetértenek a napirendre tett javaslattal, úgy hozzák meg
határozatukat.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Csányi István igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Jakus Imre
igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
238/2010. (VI. 17.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. Regionális Hulladékkezelő Kft. Társasági Szerződésének módosítása
2. Bejelentések
Határidő: azonnal
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdése alapján az alábbi napirendi pontok
megtárgyalására zárt ülésen kerül sor.
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. ügyvezetőjének megbízása
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1. Napirendi pont
A Regionális Hulladékkezelő Kft. Társasági Szerződésének módosítása
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, nem rég megalakították a Regionális
Hulladékkezelő Kft. Társaságot, melynek Társasági Szerződésének módosítására szükség van. A mai
nap délelőtt a Kft. tagjai a Hulladékkezelő telepen megtartott ülésen tárgyalták a szerződés
módosítását. Elhangzottak észrevételek, melyek a jelen tárgyalt anyag előterjesztésében még nem
szerepelnek. Így felkérte Dr. Csorba Csaba jegyző urat, hogy erről a tájékoztatást adja meg a
megjelenteknek. Kérte, hogy annak megfelelően a módosításról elfogadásáról döntsenek.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, a Regionális Hulladéktelep tulajdonosai úgy rendelkeztek, hogy
a közbeszerzési eljárás lezárását követő bírósági döntések eredményeként új társaságot alapítanak és
nem közbeszerzési eljárás keretében gondoskodnak a telep üzemeltetéséről. A Társasági Szerződést az
elmúlt Képviselő-testületi ülésen a képviselő-testület elfogadta, valamint a többi település képviselőtestülete is elfogadta. Ennek megfelelően az ügyvédnő benyújtotta a cégbírósághoz a társasági
szerződést, melyet az megvizsgált és hiánypótlást bocsájtott ki, valamint néhány helyen pontosításra
kérte a tulajdonosokat. Az ügyvédnő a cégbíróság felhívási végzésének megfelelően a módosítást
elkészítette, melyet a tulajdonosok képviseletében megjelentek ma délelőtt az ülésen tárgyalták és
további módosító javaslatot tettek. A módosítást a társasági szerződésbe az ügyvédnő beszerkesztette,
ezt követően megküldésre kerül a többi képviselő-testületnek, akiknek el kell fogadni a Társasági
Szerződés módosítását. A módosításra a bíróság 45 napot adott, addig a társaság Előtársaságként
működik, szerződéseket köthet. A tulajdonosok részben megtekintették a Hulladéklerakó telepet,
elfogadták az ügyvezető beszámolóját. Ennek megfelelően érdemben működik a társaság. Az
üzemeltetési szerződést kell majd még jóváhagyni a tagoknak a következő testületi ülésen, valamint a
bérleti díjat meghatározni. A Társasági szerződés módosításával kapcsolatban az ügyvédnő által
elkészített okirat tervezetet megküldtük. Ma délelőtt egy módosítás hangzott el, mégpedig a tervezet 5.
pontjával kapcsolatban, mely a tagok üzletrésze és az üzletrészek átruházása, felosztásával
foglalkozik.
Ismertette a módosítás lényegét a következőekben: Kívülállók felé csak adásvétel útján lehet átruházni
az egyes tagönkormányzatoknak az üzletrészt. Azaz, bármelyik tag az üzletrészét el kívánja adni,
elsődlegesen a tagok felé kell értékesíteni. Ha a tagok felé nem tudja értékesíteni, vagy nem él a tag az
elővásárlási jogával, akkor a társaság élhet az elővásárlási jogával. Ha mindezek után is az a helyzet
áll fent, hogy az üzletrészt értékesíteni kell, abban az esetben nyílik meg a lehetőség a kívülállók felé
az átruházásra. Ennek számtalan jogcíme van, pl.: ajándékozás, apportálás más gazdasági társaságba
vagy adás-vétel. Ebben a tekintetben a tulajdonosok úgy határoztak, hogy csak adás-vétel útján lehet
átruházni az üzletrészt. Azért lényeges, mert ebben az esetben nyílik meg az elővásárlási jog minden
esetben. Más jogcímet nem javasolnak alkalmazni. Értelem szerint semelyik tag sem apportálhatja
másik társaságba az üzletrészét. Úgy véli és javasolja, hogy a Képviselő-testület ezt a korlátozást
fogadja el a kívülállók részére történő értékesítés tekintetében. Erre a Gt. Tv. a lehetőséget megadja.
Ismertette a Társasági Szerződés módosítandó részét a következők szerint:
5.2. Az üzletrész a társaság tagjaira - a társaság saját üzletrészét kivéve - szabadon átruházható.
Az üzletrész kívülállóra kizárólag adásvétel útján ruházható át. A tag üzletrészének kívülállóra, adásvételi
szerződés útján történő átruházására irányuló szándékát köteles legalább 15 nappal korábban – az
ügyvezetőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal – a Társaságnak bejelenteni. Az átruházási szándék bejelentése
esetén a Társaság tagjait, illetve a Társaságot az átruházni kívánt üzletrész vonatkozásában elővásárlási jog
illeti meg.

Hozzátette, ez rendezett jogviszonyt eredményez, az üzletrész sorsát átláthatóvá teszi. Kérte a
Képviselő-testületet a módosítást más módosítási javaslat hiányában fogadják el.
Várfi András polgármester megköszönte az ismertetést. Megkérdezte van-e a napirendi ponthoz
kapcsolódó észrevétel, kérdés. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket az ismertetett módosítás
elfogadásáról való szavazásra.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Csányi István igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Jakus Imre
igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
239/2010. (VI. 17.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Regionális Hulladékkezelő Kft.
Társasági Szerződésének módosítását elfogadja és jóváhagyja.
Határidő: azonnal
TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
amely létrejött a Békés megyei Bíróság, mint Cégbíróság 2010. június 3. napján kelt 4. számú
Végzésében foglaltaknak megfelelően a Társaság tagjai között, 2010. június 8. napján:
I.

A Társaság tagjai az alábbiak szerint módosítják a Társasági szerződés I/1.; pontját:

1.

A Társaság cégneve:

(A Társaság rövidített cégneve:

Regionális Hulladékkezelő
Korlátolt Felelősségű Társaság
törölve)

II.

A Társaság tagjai az alábbiak szerint módosítják a Társasági szerződés III/ 2.; 3.9.; 4., és
5.2. pontjait:

2.

A Társaság törzstőkéje:

„8.240.000,- Ft, azaz Nyolcmillió - kettőszáznegyvenezer forint, amely teljes egészében készpénzből
áll, és amelynek teljes összegét a tagok jelen társasági szerződés aláírásának napját követő 15
munkanapon belül teljesítenek a Társaság pénzintézeti számlájára történő befizetéssel.”
3.9. A törzstőke emelésére, vagy csökkentésére a taggyűlés határozata alapján betétarányosan kerülhet
sor. A törzstőke 8.240.000,- Ft-nál alacsonyabb összegre – Gt. szerinti kötelező tőkeleszállítás esetét
kivéve - nem szállítható le, és az egyes tagok törzsbetétének összege 100.000,- Ft összegnél kevesebb
nem lehet, valamint 10.000,- Ft-tal, azaz tízezer forinttal maradék nélkül oszthatónak kell lennie.
4.

Pótbefizetés:

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a veszteségek fedezése érdekében a taggyűlés jogosult a
tagokat pótbefizetés teljesítésére kötelezni. A pótbefizetést betétarányosan kell teljesíteni, amely
mértéke a törzsbetét összegét nem haladhatja meg, és amelyre évente csak egyszer, egy összegben és
készpénzben, a Társaság házipénztárába történő befizetés útján kerülhet sor.
A pótbefizetések összege a tagok törzsbetétének nagyságát nem érinti. A taggyűlés, amennyiben azok
törzstőke veszteségének pótlásához nem szükségesek, a pótbefizetések visszafizetését elrendeli.
Pótbefizetés elrendelésére a törzsbetétek teljes befizetése előtt is sor kerülhet, azok visszafizetése
azonban csak a törzsbetétek maradéktalan befizetése esetén engedélyezhető. „A pótbefizetés
összegének visszafizetésére az elrendelésének napjától számított 15 napon belül – a teljesítés rendje
szerint - egy összegben, készpénzben kerül sor.”
5.

A tagok üzletrésze és az üzletrészek átruházása, felosztása:

5.2. Az üzletrész a társaság tagjaira - a társaság saját üzletrészét kivéve - szabadon átruházható.
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Az üzletrész kívülállóra kizárólag adásvétel útján ruházható át. A tag üzletrészének kívülállóra,
adásvételi szerződés útján történő átruházására irányuló szándékát köteles legalább 15 nappal
korábban – az ügyvezetőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal – a Társaságnak bejelenteni. Az átruházási
szándék bejelentése esetén a Társaság tagjait, illetve a Társaságot az átruházni kívánt üzletrész
vonatkozásában elővásárlási jog illeti meg.
Amennyiben a tagok a velük közölt vételi ajánlat bejelentésétől számított tizenöt napon belül nem
nyilatkoznak, úgy kell tekinteni, hogy az elővásárlási jogukkal nem kívántak élni. A Társaság esetén a
határidő a bejelentéstől számított harminc nap.
Amennyiben a tagok elővásárlási jogukkal nem élnek, az üzletrészt a Társaság szerzi meg, amelyet
köteles egy éven belül elidegeníteni, vagy a taggyűlés dönt az üzletrész bevonásáról.
III.

A Társaság tagjai az alábbiak szerint módosítják a Társasági szerződés IV/3.; 4.
pontjának negyedik és hatodik bekezdését, és 7. pontját:

IV.

A TÁRSASÁG SZERVEZETE:

3.

Határozathozatal:
a)

b)

c)
d)

4.

A szavazatok 2/3-os arányára van szükség a döntés meghozatalához a IV. fejezet 2.
pont c.), j.), z.) alpontjaiban meghatározott tárgykörben, valamint az ügyvezető
visszahívása tekintetében történő határozathozatal esetén.
Egyhangú határozatra van szükség a IV. fejezet 2. pont b.), f.), g.), h.), q.), r.), s.), t.),
u.) v.), w.) alpontjaiban meghatározott tárgykörben, valamint a tagok társasági
szerződésben foglalt kötelezettségeinek növeléséhez, új kötelezettségek
megállapításához, illetve az egyes tagok külön jogainak csorbításához.
A IV. fejezet 2. pont a.), d.), e.), k.) l.), m.), n.), o.), p.) alpontjaiban, valamint a Gtben nem említett döntésekhez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A IV. fejezet 2. pont i.) alpontja tekintetében a taggyűlés háromnegyedes
szótöbbséggel dönt.

A taggyűlés összehívása:
-

Össze kell hívni a taggyűlést, ha azt – az ok és a cél megjelölésével – bármelyik tag
írásban kéri. Ha a kérésnek az ügyvezető 30 napon belül nem tesz eleget, a taggyűlést
az indítványt tévő tag kérelmére a Cégbíróság hívja össze, az erre vonatkozó kérelem
benyújtásától számított 30 napon belül.

-

………………….

-

A taggyűlésen jegyzőkönyvet kell vezetni. A taggyűlés által hozott határozatokat a
Határozatok Könyvébe kell bevezetni, amelyről készült jegyzőkönyvet az ügyvezető és
a taggyűlésen jelenlévő hitelesítőnek megválasztott tag ír alá.

7. A Társaság felügyelőbizottsága:
Az első felügyelőbizottság tagjai:
Név: Pákozdi János
Anyja neve: Béres Katalin
Lakcím: 5540 Szarvas, Petőfi u. 17.
Név: Várfi András
Anyja neve: Iványi Terézia
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Lakcím: 5502 Gyomaendrőd, Damjanich u. 10./1.

Név: Brlás János
Anyja neve: Valkovszki Erzsébet
Lakcím: 5552 Kardos, Petőfi Sándor u. 17.
A felügyelőbizottság testületként jár el, 3 tagból áll, elnökét a tagok maguk közül választják. A
felügyelőbizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van és határozatát a jelenlévők
egyszerű szótöbbségével hozza.
……………………….
Szerződő felek a jelen társasági szerződés módosítását – annak közös elolvasása és értelmezése után –
mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Kelt Budapesten, 2010. június 8. napján

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

………………………………
Várfi András polgármester

Szarvas Város Önkormányzata

………………………………
Babák Mihály polgármester

Csabacsűd Község Önkormányzata

………………………………
Molnár József polgármester

Csárdaszállás Község Önkormányzata

………………………………
Petneházi Bálintné polgármester

Kardos Község Önkormányzata

………………………………
Brlás János polgármester

Kétsoprony Község Önkormányzata

………………………………
Völgyi Sándor polgármester

Kondoros Nagyközség Önkormányzata

………………………………
Dankó Béla polgármester

Örménykút Község Önkormányzata

………………………………
Szakács Jánosné polgármester

Hunya Község Önkormányzata

………………………………
Petényi Szilárdné polgármester

Készítettem és ellenjegyzem Budapesten, 2010. június 8. napján:
Bejelentések
Dr. Csorba Csaba jegyző a Regionális Hulladéklerakó Társaság mai ülésével kapcsolatban azt a
tájékoztatást adta, hogy a tagok tárgyalták az Üzemeltetési Szerződést, melynek egyik kardinális
eleme a bérleti díj. Tájékoztatást adott a tagok által meghatározott bérleti díjakról, melyről a
képviselők megkapják majd az írásos tájékoztatást. 20 millió forint/év bérleti díjat javasolnak
meghatározni. 2010. évre a tulajdonosokat az arányos rész illeti meg, 2010. június 1-től, az üzletrészek
arányában. A javaslat eltér a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatától, mely a bérleti díj mértékét az

366

amortizációhoz megfelelően illeszkedőnek kívánják meghatározni. Az így meghatározott bérleti díjból
tényleges kifizetésre egyharmad kerüljön, azaz a 27 millió forintnak harmada. Cséffai János
könyvvizsgálóval egyeztetve, aggályosnak találta a bérleti díj csökkenést. APEH vizsgálatát indíthatja
el a szokásos piaci díjtól való eltérés. A társaság működése tekintetében a javasolt kétmillió forintos
csökkentés esetén, és amennyiben nem vesznek igénybe osztalékot, akkor magasabb összeget tudnak
fejlesztésre fordítani.
Az ügyvezető meghatározta a fejlesztési kiadásokat, melyet a működéshez biztosítani kell. A tagok azt
elfogadták. Javasolták a 20 mFt/év bérleti díj elfogadását az Üzemeltetési Szerződésben. A bérleti
díjjal kapcsolatban javasolták, hogy az infláció mértékű emelésre az ügyvezető minden tárgyév
december elsejéig tegyen javaslatot, a költségvetésben való tervezhetőség miatt. jelentősebb
csökkenést azért sem javasoltak, mivel a tárgyévi bevételt is érintené. A döntés jelentős még azért,
mert így elválik a bérleti díj a beszállított mennyiségtől. Így nem a többlethulladék mennyiség
kibocsátására ösztönöz a bérleti díj mértéke.
/dr. Kovács Béla képviselő az ülésteremben megjelent, jelen van 14 fő képviselő./
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást. Hozzátette, kellően alátámasztott döntésről
szólt az elképzelés.
Tájékoztatásul elmondta még, hogy az e havi bizottsági üléseken elhangzott, hogy Gyomaendrőd
Város az árvízkárosultak megsegítésére 400.000 Ft átutalásáról fog gondoskodni. Kérte a határozat
jóváhagyását, hogy az átutalás a Felsőzsolcai település megsegítésére megtörténhessen.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a határozati
javaslat elfogadásáról való szavazásra.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Csányi István igen, Czibulka György igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Dr. Palya József igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác
igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
240/2010. (VI. 17.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a 2010. évi rendezvényalap Sajtés Túrófesztivál költségeire kijelölt 2.500.000 Ft terhére támogatni kívánja Felsőzsolca
települését mindösszesen 400.000 Ft összeggel.
Határidő: azonnal
További bejelentés, hozzászólás nem volt, Várfi András polgármester megköszönte a jelenlétet és a
rendkívüli ülést bezárta. Kérte a jelenlevőket a továbbiakban csak a zárt ülésen érintettek vegyenek
részt.
K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Babos László
hitelesítő

Putnoki László
hitelesítő
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