GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
27/2013.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. október 16-i rendkívüli
üléséről az Új Városháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:

Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester, Arnóczi
István János, Béres János, Betkó József, Fülöp Zoltán, Iványi Lajosné, Lehóczkiné Tímár Irén, Marton Dániel, Márjalaki József,
Nagyné Perjési Anikó, képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző

Meghívottak:

Jegyzőkönyv
vezetők:

Enyedi László osztályvezető, Farkas Imre osztályvezető helyettes,
Nyíri-Szmolár Eszter ügyintéző valamennyi napirendhez

Csikós Anikó

Ülés időtartama: 16.01-16.25

Várfi András polgármester köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, Jegyző urat, Aljegyző urat, a hivatal osztályvezetőit.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes a 12 fős testületből jelen van 11 fő, jelezték, hogy Poharelec László képviselő nem fog részt venni az ülésen.
A jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Nagyné Perjési Anikó és Arnóczi István János
képviselőket kijelölni.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
481/2013. (X. 16.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek
kijelöli Nagyné Perjési Anikó és Arnóczi István János képviselőket.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester ezt követően javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívó szerint öt napirendi pont van valamint a bejelentések. Megkérdezte, hogy van-e
valakinek kérdése, észrevétele, más javaslata?
Más javaslat nem volt, felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak az ülés napirendjéről.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
482/2013. (X. 16.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőségjavító Program" BM EU Önerő alap igénylése
2. 461/2013. (IX. 26.) Gye. Kt. határozatának módosítása
3. Gyomaközszolg Kft. társasági szerződés módosítása
4. Oktatási intézményekben Intézményi Tanács megalakítása
5. KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 sz. pályázat keretében a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. létrehozása
6. Bejelentések
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program" BM EU Önerő alap igénylése
Várfi András polgármester felkérte Nyíri-Szmolár Eszter ügyintézőt, hogy ismertesse
az előterjesztést.
Nyíri-Szmolár Eszter ismertette, hogy a Békés Megyei Ivóvízminőségjavító programban való részvételünk kapcsán keresett meg minket az önkormányzati társulás, miszerint a projekt megkezdéséhez szükséges az önerő igazolása. 66 önkormányzat vesz
részt ebben a programban, melynek a támogatási szerződése is megköttetett 2013.
szeptember 26-án. Gyomaendrőd önerő része 140 M Ft-ot tesz ki, melyre 100 %-ban
illetve a 66 önkormányzattal együtt 100%-ban pályázik a Békés Megyei
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Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás. A MÁK munkatársa jelezte az önkormányzatok felé, hogy az hiánypótlás keretében pótolniuk kell az önerőről hozott döntést a döntési javaslat szerinti formában. Ettől a BM nem tekint el, tehát ezt nekünk el
kell vállalnunk, ahhoz, hogy végre Gyomaendrődön is megfelelő minőségű ivóvizet
lehessen biztosítani.
Várfi András polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket hozzák
meg döntésüket a határozati javaslatban leírtak szerint.
Elsőként az önerő mértékéről kérte, hogy szavazzanak.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
483/2013. (X. 16.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott
projekt [Támogatási szerződés megkötésének időpontja: 2013.
szeptember 26.] önerejének igazolását, az alábbiak szerint.
A projekt címe, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban:
Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program
Pályázati azonosító jel: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009
A projekt megvalósítási helyszíne: Békés, Csongrád, és Hajdú-Bihar
megye
A pályázati konstrukció száma: KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminőségjavítás
A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható nettó összköltsége a Támogatási szerződéssel megegyezően: 29.548.722.250,Ft
A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének a
87,430198 % -a, de legfeljebb 25.834.506.370,- Ft.
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész [hatvanhat önkormányzat] mindösszesen: 3.714.215.880,- Ft, mely összegre
a 19/2013.(V.22.) BM rendelet 2. mellélete szerint a „KÖZÉPBÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás [Gesztor: Békéscsaba Megyei Jogú Város] az önkormányzatok nevében pályázatot nyújtott be (EBR42 önkormányzati információs rendszer
2013. szeptember 26. – postázás október 02.) a saját forrásra, a BM
EU Önerő Alap támogatás 100 % -ára.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra
vonatkozóan, hogy az önkormányzati önrész összegét a 2014. és
2015. évi költségvetési rendeletében elkülöníti:
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Az önkormányzatra jutó
2014. év
összes saját forrás (forint)
Gyomaendrőd
Város Önkor- 140.397.360,mányzata

50.135.660,-

2015. év
90.261.700,-

Határidő: 2013. október 28.
Felelős: Várfi András polgármester
A következőkben a programmal kapcsolatos nyilatkozatok megtételére való felhatalmazásról kérte a képviselők döntését.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
484/2013. (X. 16.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2013. október 28.
Felelős: Várfi András polgármester
2. Napirendi pont
461/2013. (IX. 26.) Gye. Kt. határozatának módosítása
Várfi András polgármester elmondta, tárgyban szereplő határozatban a testület döntött a villamos-energia beszerzéssel kapcsolatos bíráló bizottság tagjainak személyéről. A módosításra azért van szükség, mert a közbeszerzési és jogi szakértelemre pályáztatni szerettünk volna. Azonban Dr. Varga Imre ügyvéd úrral kötött szerződés szerint a 100% önkormányzati finanszírozású projektekben ő közreműködik, mint közbeszerzési és jogi szakértő, így nem kell a pályáztatást lefolytatni.
Javasolta a határozat módosításáról szóló döntési javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
485/2013. (X. 16.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a 461/2013. (IX. 26.) Gye. Kt. határozatát az alábbiak szerint:
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014 évi
villamos-energia beszerzéssel kapcsolatban a Bíráló Bizottság tagjait
az alábbiak szerint határozza meg:
Közbeszerzési és jogi szakértelem biztosítására: Dr. Varga Imre ügyvéd
Pénzügyi szakértelem biztosítására: Ugrainé Gróf Éva pénzügyi előadó,
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítására (elektromosenergia beszerzés): Nagy Sándor energetikus.
Határidő: 2013. október 16.
Felelős: Várfi András polgármester
3. Napirendi pont
Gyomaközszolg Kft. társasági szerződés módosítása
Várfi András polgármester elmondta, a társasági szerződés, valamint az alapító okirat módosítása a hulladékról szóló törvény, és az ahhoz kapcsolódó szabályozások
változása miatt szükséges. A dokumentumok elkészítésével, valamint a cégbírósághoz
való benyújtással dr. Juhász István ügyvédet bízta meg a társaság.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
486/2013. (X. 16.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő – testülete elfogadja a
Gyomaközszolg Kft. Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság alábbi szövegezésű társasági szerződés módosítását.
Társasági szerződés módosításáról rendelkező okirat
Melynél fogva a GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének 4./ pontjában
megjelölt tagjai úgy határoznak, hogy a 2006. évi IV. tv. 4 §-ának rendelkezései alapján a jövőben a GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot a tagok közös gazdasági
céljaik elérése érdekében nonprofit korlátolt felelősségű társaságként
működtetik.
A fenn rögzítettek miatt a társaság tagjai a társasági szerződést az
alábbiak szerint módosítják:
A társasági szerződés 1./ és 2./ pontjának a cégnévre, a cég rövidített
elnevezésére vonatkozó rendelkezése módosul az alábbiak szerint:
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1./ A társaság cégneve:
GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
2./ A társaság rövidített elnevezése:
GYOMAKÖZSZOLG Nonprofit Kft.
A társasági szerződés 5./ pontja alatt foglalt főtevékenység a cégnyilvántartásban is bejegyzett egyéb
38.12 ’08 Veszélyes hulladék gyűjtése
38.22 ’08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
81.29 ’08 Egyéb takarítás
37.00 ’08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
39.00 ’08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
38.21 ’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
tevékenységi körökkel kiegészül.
A társasági szerződés 9./ pontja 8./ bekezdésének első és második
mondata (A saját üzletrészre eső osztalékot az osztalékra jogosult tagokat megillető juttatásként kell törzsbetéteik arányában számításba
venni. Az osztalékra való jogosultság szabályai megfelelően alkalmazandók a társaság megszűnése esetén a társasági vagyon felosztása
során is.) a társasági szerződésből törlésre kerül.
A társasági szerződés 10./ pontjának utolsó bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok
között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.
A társasági szerződés 11./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
11./ Pótbefizetések:
A taggyűlés jogosult arra, hogy a veszteségek fedezésére pótbefizetési
kötelezettséget írjon elő a tagok számára.
A pótbefizetés címén a tagok legfeljebb törzsbetétjük 20 %-ának a befizetésére kötelezhetők.
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Pótbefizetés évente egy alkalommal rendelhető el, s az egy alkalommal
befizethető összeg nem haladhatja meg a törzsbetét 10 %-át.
Az egyes tagok részére előírható pótbefizetés legmagasabb összege
Gyomaendrőd Város Önkormányzata tag
Dévaványa Város Önkormányzata
Hunya Község Önkormányzata
Örménykút Község Önkormányzata
Kétsoprony Község Önkormányzata
Kardos Község Önkormányzata

3.550.000 Ft
1.250.000 Ft
50.000 Ft
50.000 Ft
50.000 Ft
50.000 Ft

A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli.
A pótbefizetést a tag a taggyűlés pótbefizetést elrendelő határozatának
kézhezvételét követő 8 napon belül pénzbeli befizetéssel köteles a társaság megjelölt számlájára befizetni, átutalni.
Ha a tag pótbefizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a társaság ügyvezetője 30 napos határidő kitűzésével felhívja a teljesítésre.
A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a tagsági
jogviszony megszűnését eredményezi.
A 30. napos határidő eredménytelen eltelte esetén a tagsági jogviszony
a határidő lejártát követő napon megszűnik. Erről a tagot a társaság
ügyvezetője írásban köteles értesíteni.
Ha a tag tagsági viszonya a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása
miatt szűnik meg, intézkedni kell az üzletrész értékesítése felől. Az értékesítés során elsősorban a taggal való megállapodást kell irányadónak tekinteni. Abban az esetben viszont,ha megállapodás nem jönne
létre a tagsági viszony megszűnésétől számított 45 napon belül érverést kell tartani.
A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a tagok részére
vissza kell fizetni, de a visszatérítésre csak a törzsbetétek teljes befizetése után kerülhet sor.
Alulírott szerződő felek e társasági szerződést módosító okiratot azzal
írták alá, hogy abba egyéb feltétel felvételét nem kérik, jelen okirattal
nem érintett rendelkezései a társasági szerződésnek változatlan tartalommal maradnak fenn.
Gyomaendrőd, 2013. szeptember 24.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata tag
Önkormányzata tag

Dévaványa Város

Hunya Község Önkormányzata tag
Önkormányzata tag

Örménykút Község

Kétsoprony Község Önkormányzata tag
kormányzata tag

Kardos Község Ön-

Az okiratot szerkesztette és ellenjegyezte:
Dr. Juhász István ügyvéd.
Határidő: 2013. október 16.
Felelős: Várfi András polgármester
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
487/2013. (X. 16.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő – testülete elfogadja a
Gyomaközszolg Kft. Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság alábbi szövegezésű egységes szerkezetbe foglalt társasági
szerződését.
Társasági szerződés
(Egységes szerkezetbe foglalva)
Melynél fogva a GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének 4./ pontjában megjelölt tagjai úgy határoznak, hogy a 2006. évi IV. tv. 4 §-ának rendelkezései alapján a jövőben a GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot a tagok közös gazdasági céljaik
elérése érdekében nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működtetik.
1./ A társaság cégneve:
GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
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2./ A társaság rövidített elnevezése:
GYOMAKÖZSZOLG Nonprofit Kft.
3./ A társaság székhelye:
5500. Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
4./ A társaság tagjai:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Dévaványa Város Önkormányzata
5510. Dévaványa, Hősök tere 1. sz.
Hunya Község Önkormányzata
5555 Hunya, Rákóczi u. 9.
Örménykút Község Önkormányzata
5556. Örménykút, Dózsa Gy. u. 26.
Kétsoprony Község Önkormányzata
5674. Kétsoprony, Dózsa Gy. u. 11.
Kardos Község Önkormányzata
5552. Kardos, Gyomai út 24. sz.
5./ A társaság tevékenységi köre:
Főtevékenység:
38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Egyéb tevékenységi körök:
38.12 ’08 Veszélyes hulladék gyűjtése
38.22 ’08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
81.29 ’08 Egyéb takarítás
37.00 ’08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
39.00 ’08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
38.21 ’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
6./ A társaság törzstőkéje:
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A társaság törzstőkéje 25.000.000 Ft, azaz Huszonötmillió forint,
amely kizárólag pénzbeli betétből áll.
7./ A társaság tagjainak törzsbetétei:
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzata
17.750.000 Ft pénzbeli betét
Dévaványa
Város
Önkormányzata
6.250.000 Ft pénzbeli betét
Hunya Község Önkormányzata
250.000 Ft pénzbeli betét
Örménykút Község Önkormányzata
250.000 Ft pénzbeli betét
Kétsoprony Község Önkormányzata
250.000 Ft pénzbeli betét
Kardos
Község
Önkormányzata
250.000 Ft pénzbeli betét
8./ A törzsbetét rendelkezésre bocsátása:
A törzsbetétek rendelkezésre bocsátása teljes egészében megtörtént.
A tagokat egyéb vagyoni értékű szolgáltatás nem terheli.
9./ Üzletrészek, a tag üzletrészének átruházása, bevonása, felosztása:
Az üzletrész a tagok jogait, és a társaság vagyonából őket megillető
hányadokat testesíti meg.
Az üzletrész mértéke a tagok törzsbetéteihez igazodik.
Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet, ha a tag további üzletrészeket szerez meg, üzletrésze az átvett üzletrésszel megnövekszik.
Az üzletrész a társaság tagjaira – a társaság saját üzletrészét (Gt.
135.§) kivéve - szabadon átruházható.
Az üzletrész kívülálló személyre csak a taggyűlés hozzájárulásával, a
törzsbetét teljes befizetését követően ruházható át. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházása csak akkor tagadható meg, ha
az üzletrészét átruházó tag az üzletrészét kifejezetten a társaság konkurens versenytársára kívánja átruházni, illetve, ha az értékesítés olyan
személy részére történne, akinek a személye ellen – társasági érdek
folytán – valamennyi, a társaságban maradó tag egybehangzóan tiltakozik.
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A tagot, a társaságot, vagy a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben
a sorrendben - az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg.
Ha a tag a vele közölt vételi ajánlat bejelentésétől számított tizenöt
napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az elővásárlási
jogával nem kívánt élni. A társaság vagy az általa kijelölt személy
esetén a határidő a bejelentéstől számított 30 nap. Ez utóbbi határidő
vonatkozik az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához
szükséges hozzájárulás esetére is. Az elővásárlási jog átruházása
semmis.
A taggyűlés az üzletrészt a törvényben meghatározott esetekben bevonhatja.
A társaság a saját üzletrészét a törzstőkén felüli vagyonából vásárolhatja meg. Csak azok az üzletrészek vásárolhatók meg, amelyekre a
törzsbetétek teljes összegét befizették, illetőleg teljesítették.
Tilos a saját üzletrész megvásárlása, ha a társaság osztalék fizetéséről
sem határozhatna. A saját üzletrész megvásárlása fedezetének megállapításával összefüggésben a számviteli törvény szerinti beszámolóban és a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni.
A társaság tulajdonába került saját üzletrész után a társaság szavazati
jogot nem gyakorolhat, ezen üzletrészt a határozatképesség megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.
A törzstőkén felüli vagyonból megvásárolt üzletrészt a vásárlástól számított egy éven belül a társaság köteles elidegeníteni vagy azt a tagoknak - törzsbetéteik arányában - térítés nélkül átadni, illetve a törzstőke-leszállítás szabályainak alkalmazásával bevonni.
Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés
esetén osztható fel. A felosztáshoz a taggyűlés hozzájárulása szükséges. A törzsbetét legkisebb mértékére vonatkozó rendelkezéseket az
üzletrészek felosztása esetében is alkalmazni kell.
10./ Üzleti év, mérleg, a nyereség felosztása:
A társaság első üzletéve a társaság működése megkezdésének napján
kezdődik és az év december 31. napjáig tart. Ezt követően a táraság
üzleti éve egybeesik a naptári évvel. Minden év május 31. napjáig a
megelőző üzleti év mérlegét az ügyvezető köteles a taggyűlés elé terjeszteni.
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A társaság működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti
könyveket vezeti. Az üzletév végével a társaság könyvelője a táraság
gazdálkodásáról a taggyűlés számára mérleget, illetve vagyonkimutatást készít a külön jogszabályok által előírt határidőben.
A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel
folytathat, a társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.
11./ Pótbefizetések:
A taggyűlés jogosult arra, hogy a veszteségek fedezésére pótbefizetési
kötelezettséget írjon elő a tagok számára.
A pótbefizetés címén a tagok legfeljebb törzsbetétjük 20 %-ának a befizetésére kötelezhetők. Pótbefizetés évente egy alkalommal rendelhető
el, s az egy alkalommal befizethető összeg nem haladhatja meg a
törzsbetét 10 %-át.
Az egyes tagok részére előírható pótbefizetés legmagasabb összege
Gyomaendrőd Város Önkormányzata tag
Dévaványa Város Önkormányzata
Hunya Község Önkormányzata
Örménykút Község Önkormányzata
Kétsoprony Község Önkormányzata
Kardos Község Önkormányzata

3.550.000 Ft
1.250.000 Ft
50.000 Ft
50.000 Ft
50.000 Ft
50.000 Ft

A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli.
A pótbefizetést a tag a taggyűlés pótbefizetést elrendelő határozatának
kézhezvételét követő 8 napon belül pénzbeli befizetéssel köteles a társaság megjelölt számlájára befizetni, átutalni.
Ha a tag pótbefizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a társaság ügyvezetője 30 napos határidő kitűzésével felhívja a teljesítésre.
A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a tagsági
jogviszony megszűnését eredményezi.
A 30. napos határidő eredménytelen eltelte esetén a tagsági jogviszony
a határidő lejártát követő napon megszűnik. Erről a tagot a társaság
ügyvezetője írásban köteles értesíteni.
Ha a tag tagsági viszonya a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása
miatt szűnik meg, intézkedni kell az üzletrész értékesítése felől. Az értékesítés során elsősorban a taggal való megállapodást kell irányadónak tekinteni.
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Abban az esetben viszont, ha megállapodás nem jönne létre a tagsági
viszony megszűnésétől számított 45 napon belül érverést kell tartani.
A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a tagok részére
vissza kell fizetni, de a visszatérítésre csak a törzsbetétek teljes befizetése után kerülhet sor.
12./ A taggyűlés:
A társaság legfőbb szerve a taggyűlés. A taggyűlést legalább évente
egyszer össze kell hívni.
A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak a Gt. 141 § (2) bek. ax./ pontjaiban felsoroltak.
A tagokat törzsbetéteik arányában minden 10.000 Ft, azaz Tízezer Forint után 1 (egy) szavazat illeti meg.
A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke egésze személyesen vagy meghatalmazott útján képviselve van. A taggyűlésen a
tag képviseletét nem láthatja el az ügyvezető, a cégvezető, a felügyelő bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló.
A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők által
képviselt törzstőke, illetve szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.
A taggyűlést az ügyvezető hívja össze.
A taggyűlést össze kell hívni akkor is, ha a társaság érdekében egyébként szükséges. Haladéktalanul össze kell hívni a taggyűlést a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, vagy a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona a tartozásait nem fedezi.
A taggyűlést a társaság székhelyére kell összehívni és a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a taggyűlés
napja között legalább 15 napi időköznek kell lennie.
A taggyűlés határozatait a jelen lévő tagok szavazatainak egyszerű
szótöbbséggel hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol a Gt. vagy a társasági szerződés másképpen rendelkezik.
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A társasági szerződés módosításához – ha a törvény eltérően nem
rendelkezik – a taggyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel
hozott határozata szükséges.
A tagok társasági szerződésben foglalt kötelezettségének növeléséhez, új kötelezettségek megállapításához, illetőleg az egyes tagok külön jogainak csorbításához a taggyűlés egyhangú határozatára van
szükség.
A társaság megszűnésének elhatározásához a taggyűlésnek legalább
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
A taggyűlés szabályszerű összehívás nélkül is megtartható, illetve
azon határozat hozható, ha valamennyi tag jelen van és az ülés megtartásához hozzájárul.
Nincs szükség taggyűlés tartására és a társasági szerződés alakszerű
módosítására a tagok személyében történt változás esetén.
A határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlést az eredeti
meghívón szereplő napirendi pontokkal, az eredeti meghívó alkalmazásával, a határozatképtelen taggyűlés után 2 óra illetve 15 nap közötti időpontra kell összehívni.
A taggyűlésről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít, amely jegyzőkönyv
tartalmazza a Gt. 146. § (1) bekezdésében írottakat. A jegyzőkönyvet
az ügyvezető és egy – a taggyűlésen jelen lévő, hitelesítőnek megválasztott – tag írja alá. Az ügyvezető a tagok által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet. (Határozatok Könyve)
Nem szavazhat az a tag, akit a határozat kötelezettség, vagy felelősség alól mentesít, vagy a társaság rovására másfajta előnyben részesít, továbbá akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, illetőleg
aki ellen pert kell indítani, valamint az, akinek a társasággal fennálló
társasági jogi jogviszonyának létesítésére, tartamára vagy megszűnésére a határozat vonatkozik.
Azok a tagok, akik olyan határozatot hoztak, amelyről tudták, vagy az
általában elvárható gondosság mellett tudhatták, hogy a társaság jelentős érdekeit nyilvánvalóan sérti – ha törvény kivételt nem tesz -,
korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az ebből eredő kárért.
13./ Az ügyvezető:
A társaság ügyvezetését 1 ügyvezető látja el.
A társaság ügyvezetője:

823. oldal

Fekete József ( an. Székely Zsuzsanna ) 5650. Mezőberény, Békési u.
19/a. sz. alatti lakos, aki 2011. szeptember 1. napjától 2016. augusztus
hó 30. napjáig látja el az ügyvezetői teendőket.
A társaság tevékenységét – a jogszabályok és a taggyűlés határozatai
alapján – az ügyvezető irányítja.
Az ügyvezető köteles a tagok kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni.
Az ügyvezető a jelen társasági szerződés alapján a taggyűlés külön
hozzájárulása nélkül is jogosult más gazdasági társaságban társasági
részesedést szerezni, továbbá más gazdálkodó szervezetben vezető
tisztséget ellátni.
Az ügyvezető visszahívásához a taggyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető
gyakorolja.
14./ A cégjegyzés:
Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben,
valamint bíróságok, vagy más hatóságok előtt. Az ügyvezető önállóan
jogosult eljárni.
A társaság cégjegyzése úgy történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy
előnyomtatott cégszöveget az ügyvezető önállóan írja alá, hiteles
cégaláírásának megfelelően.
15./ A Könyvvizsgáló:
A társaság könyvvizsgálója a KENZÁL gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ( 5540. szarvas, Vasút u. 39. Cg.
sz. 04-09-003546, ) a könyvvizsgálatért személyében felelős Lázárné
Kovács Etelka ( an. Kécskei Piroska ) 5540. Szarvas, Malom u. 9/4. sz.
alatti lakos, bejegyzett könyvvizsgáló, könyvvizsgálói igazolvány száma: 005927. A könyvvizsgáló megbízatása 2010, június 01. napjától
2015. május 31. napjáig szól.
A könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelő bizottság
egyetértésével tesz javaslatot az alapítónak.
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16./ Felügyelő Bizottság
A társaság működésének ellenőrzését háromfős felügyelő bizottság
látja el, amelynek tagjait öt éves határozott időtartamra válasszák
meg.
A társaság Felügyelő Bizottságának tagjai 2010. november 5. napjától
2014. november 30 napjáig terjedő időtartamra:
-Betkó József ( an. Novodonszki Zsuzsanna ) 5502. Gyomaendrőd,
Tanya VII. 49/1.
-Béres János ( an. Szilágyi Erzsébet ) 5500. Gyomaendrőd, Mirhóháti
u. 23. sz. alatti lakosok.
2012.március 21. napától 2014. november 30. napjáig terjedő időtartamra:
Kiss Károly (an. Takács Margit ) 5510. Dévaványa, Dózsa Gy. u. 34. sz.
lakos.
A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A vezető
tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja. Feladatát képezik a 2006. évi IV. tv. ( Gt.) III. fejezet 3. címében foglaltak, egyebekben a felügyelő bizottságra a Gt. 33-39 §
rendelkezései az irányadók.
17./ Záró rendelkezések:
A társaság a GYOMASZOLG IPARI PARK Kft. jogutódjaként, az abból
történő kiválással jött létre.
A társaság a cégjegyzékből való törléssel a 2006. évi IV. tv. 66-68.§ iban foglalt rendelkezések szerint szűnik meg. A társaság jogutód
nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulásuk arányában kell
felosztani.
A taggyűlés jogsértő, vagy a társasági szerződés rendelkezéseibe ütköző határozata ellen - a határozatról való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül - bármelyik tag jogosult a bíróságnál keresetet
indítani, kivéve, ha a határozathoz befolyásolás mentesen hozzájárult.
A határozat meghozatalától számított 90 napos jogvesztő határidő
elteltével a határozatot akkor sem lehet keresettel megtámadni, ha a
perlésre jogosulttal azt nem közölték, illetve arról addig nem szerzett
tudomást.
A társaság működése határozatlan időtartamra szól.
Jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2006.
évi IV. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
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Szerződő felek e társasági szerződést, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt azzal írták alá, hogy abba egyéb feltétel felvételét nem
kívánják.
Gyomaendrőd, 2013. szeptember 24. napján.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata tag
Önkormányzata tag

Dévaványa Város

Hunya Község Önkormányzata tag
Önkormányzata tag

Örménykút Község

Kétsoprony Község Önkormányzata tag
kormányzata tag

Kardos Község Ön-

Az okiratot szerkesztette és ellenjegyezte:
Dr. Juhász István ügyvéd
Határidő: 2013. október 16.
Felelős: Várfi András polgármester
4. Napirendi pont
Oktatási intézményekben Intézményi Tanács megalakítása
Várfi András polgármester elmondta, a köznevelésről szóló törvény alapján lehetőség van az oktatási intézményekben intézményi tanács létrehozására. Az intézményi
tanácsot a szülők, a nevelőtestület és az önkormányzat delegáltjaiból kell megalakítani.
Az előzetes egyeztetés alapján az alábbi személyeket javasolja delegálni az egyes oktatási intézményekbe:
Kner Imre Gimnázium: Betkó József, Kállai Ferenc Művészeti Iskola: Marton Dániel,
Kiss Bálint Ált. Iskola: Nagyné Perjési Anikó és a Rózsahegyi Kálmán Ált. Iskola: Fülöp
Zoltán képviselő.
A delegált képviselőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy az Intézményi Tanácsban a
működtető önkormányzat képviseletét az önkormányzati választási ciklusig ellátják.
Hozzászólás, kérdés hiányában javasolta a döntési javaslat szerint dönteni.
A Képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
488/2013. (X. 16.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Klebelsberg Intézményfenntartó központ fenntartásában
működő Kállai Ferenc Művészeti Iskolában, a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégiumban, a Gyomaendrődi Kner Imre Gimnázium és Kollégiumban, valamint Gyomaendrődi Kiss Bálint Általános Iskolában Intézményi Tanács megalakítását.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részt kíván venni az oktatási intézményekben létrejött Intézményi Tanácsok
munkájában, ezért úgy dönt, hogy az Intézményi Tanácsokba a választási ciklus lejártáig az alábbi képviselőket delegálja:
Intézmény neve:
Gyomaendrődi Kner Imre Gimnázium és Kollégium
Kállai Ferenc Művészeti Iskola
Gyomaendrődi Kiss Bálint Általános Iskola
Rózsahegyi Kálmán Általános
Iskola és Kollégium

Delegált képviselő:
Betkó József
Marton Dániel
Nagyné Perjési Anikó
Fülöp Zoltán

Határidő: azonnal
5. Napirendi pont
KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 sz. pályázat keretében a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. létrehozása
Várfi András polgármester elmondta, a pályázat keretében elnyert, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő eszközöket egy nonprofit Kft-be kell bevinni. A Kft-t a
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás alakítja, mely egy egyszemélyes tulajdonú
Kft. A megalakítandó Kft. alapító okirat –tervezete a döntési javaslatban olvasható.
Kérte, hogy most ezt, mint egy tájékoztatást vegye tudomásul a testület. A végleges
formájáról most nem fognak dönteni, mivel ezen a héten volt egy társulási ülés, ahol
az alapító okirat még kiegészült azzal, hogy a társaságot a kistérségi elnök képviseli,
és meg lettek határozva a feladatai, jogai. Ugyanakkor a Kft-vel kapcsolatban is voltak
még olyan észrevételek, hogy még miket kell az alapító okiratba bevenni. Ezért erről
most még nem sürgős dönteni, ha minden információ birtokunkba lesz, úgy az októberi vagy a novemberi ülésen bizottsági véleményezést követően hozzuk meg döntésünket.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági elnök észrevételezte, hogy az alapító okirat 10.
pontjában a társaság ügyvezetőjeként Berkes Zsuzsa neve szerepel. Jól van ez így?
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Várfi András polgármester válaszolva elmondta, társulás részéről ez volt a javaslat.
Berkes Zsuzsa egy jó szakember.
Egyéb hozzászólás hiányában a Polgármester módosító javaslattal élt, miszerint a
képviselő-testület tudomásul veszi a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 sz. pályázat
keretében a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. létrehozásáról szóló
tájékoztatót.
Felkérte a képviselőket elsőként a módosító javaslatról szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
489/2013. (X. 16.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi a KEOP1.1.1/2F/09-11-2012-0005 sz. pályázat keretében a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. létrehozásáról szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Bejelentések
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a „Ráma reggeli csomagok
2013” című pályázaton sajnos nem nyert az önkormányzat.
A város területén is szép számmal vannak olyan tájjellegű gyümölcsfajták, melyeket jó
lenne az útókornak megőrizni. Ugyanakkor a közfoglalkoztatásnak is méltó emléket
lehetne állítani azzal, ha egy szép gyümölcsős létesítenénk. Ez a terület, ahol most a
városháza is áll, korábban gyümölcsös volt, főleg szilvafákkal. Az endrődi származású
Dr. Tóth Elek gyümölcsnemesítő segítségével lehetne a városházától Déli irányba egy
szép gyümölcsöst létesíteni, 2-2.5 ha területen. Ezek között vannak önkormányzati
területrészek és 3000-4000 m2 nagyságú magántulajdonba lévő területek, melyeket
fel lehetne vásárolni 100-200 Ft/m2 áron. Hasonló áron mennek a termőföldek Gyomaendrődön. Egy-két tulajdonossal már tárgyalt az eladásról. Szeretné, ha a képviselő-testület támogatná ezt az ötletet, hogy ez a gyümölcsöskert létrejöjjön.
Szükséges lenne még területvásárlásra az iszapkotrással kapcsolatban is, mert az eredeti tervben az un. Papok földjére kerül az az iszapmennyiség, ami a Hantoskerti holtágból kerül kitermelésre. Itt is magánszemélyeknek vannak területeik, melyeket vagy
meg kellene vásárolni, vagy bérbe venni. Egy gyorsított eljárással egy újabb iszapelhelyező területet lehetne ott kialakítani.
Információi szerint még az iszapkotrás nem kezdődött el, a mai napon került ide az
aggregátor a kotróhajóhoz.
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Nagyné Perjési Anikó képviselő megkérdezte, pontosan melyik terület az, amit be
szeretnének gyümölcsfákkal ültetni. Tudomása szerint a település rendezési tervben a
városháza körüli terület városközpontként szerepel, nem igazán gyümölcsösnek.
Várfi András polgármester válaszolva elmondta, egy 14.000 fős lakosú városnak nem
igazán van szüksége több 1.000 m2-es városközpontú területre. Ha ezt a gyümölcsöst
egy turisztikai látvány céllal kívánjuk bemutatni, akkor ez bele illeszkedhet a városképbe. Az lenne célszerű, ha a városháza kerítésétől kezdődne.
Nagyné Perjési Anikó képviselő, és mint építész számára nem igazán férne bele egy
ilyen gyümölcsös a városképbe. A településrendezési tervben pontosan meg van határozva, hogy melyik területen mit lehet csinálni. Ez a terület nem kert, gyümölcsös,
hanem településközpont, ahol 7 méter magas épületeket lehet építeni.
Megkérdezte Jegyző urat, hogy ha ezen változtatni akarunk, ahhoz nem kell-e módosítani kell a településrendezési tervet, hogy ott mezőgazdasági művelést lehessen
végezni.
Várfi András polgármester véleménye szerint a turisztikába ez is bele férne. Egy történelmi, bemutató gyümölcsösről lenne szó. A Fűzfás zug irányába meg van a lehetőség a városközpont kialakítására.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, ez egy mezőgazdasági művelés alól ki
vont terület, jelenleg mezőgazdasági művelés alatt áll. Véleménye szerint a rendezési
tervben foglaltak megvalósítását egy gyümölcsös nem gátolja. A rendezési terv egy
hosszútávra szóló területrendezési koncepció. A gyümölcsös telepítésével a művelési
ág megváltoztatása nem történik meg. Természetesen nincs akadálya annak, hogy a
belterületen is a beépítetlen területeken gyümölcsöst ültessenek.
Betkó József bizottsági elnök megkérdezte a soron következő Városfenntartó és mezőgazdasági bizottság ülésén lesz-e mód arra, hogy ezt a témát megtárgyalja a bizottság.
Várfi András polgármester válaszolva elmondta, igen. Előterjesztés fog készülni, értékbecsléssel a bizottság ülésére.
Most, mint gondolatébresztő kívánt erről beszélni, hogy egyáltalán mi a vélemény
erről, nem kell a testületnek ebben most döntést hozni. Tájékoztatásul elmondta,
hogy a holnapi napon Jegyző úr, Dr. Szonda István és néhány Kertbarát köri tag elmennek Ceglédre Surányi professzor úrhoz, akiről tudni kell, hogy a Ceglédi nemesítő
intézet professzora, aki járt itt Gyomaendrődön, megnézte a helyet és társadalmi
munkában támogatja ezt az ügyet.
Betkó József bizottsági elnök hangsúlyozta, ő már régóta mondja azt, hogy a városban minden földet, ami az önkormányzaté megművelhetnének, ha más nem a közmunkások segítségével.
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Az ilyen kisebb földterületek hasznosítására a fásítás lenne a legcélszerűbb. Véleménye szerint ennek van esélye arra, hogy egy jó dolog szülessen belőle.
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