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Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000
15/2014.
Jegyzőkönyv
Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 28án 08:00 órakor kezdődött rendkívüli ülésén.
A testületi ülés helye: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Kossuth tér 1. szám alatti
tanácskozó terme.
Jelen vannak: Dr. Nagy Béla György polgármester, Sütő Mária Márta, Kraller József, Farkas
Gyula, Nagy Attila, Dusik János képviselők.
Igazoltan távol: Király Gyöngyi képviselő.
Tanácskozási joggal részt vesz: Dr. Horváthé dr. Barta Edit jegyző, Liker János aljegyző.
Jegyzőkönyvvezető: Simonka Jánosné ügyintéző.
Dr. Nagy Béla György polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a
testület határozatképes, az ülést megnyitom. Ismertetném a napirendi pontokat.
A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
Javasolt napirendi pontok:
1. A Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. alapító okirat módosítása
2. Bejelentések
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a
napirendi pontokat.
Dusik János képviselő: SzMSz módosítást nem végzünk?
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Az SzMSz módosításhoz javaslatokat kérünk, azt a
2014. december 16-i ülésen fogjuk tárgyalni. Rendeletet a mai ülésen nem tudunk módosítani.
Dr. Nagy Béla György polgármester: Megadnám a szót a jegyző asszonynak.
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: A KÉSZ Kft. ügyvédjével egyeztettem. A személyi
változásokat át kell vezesse az alapító okiratban, valamint azt, hogy jelenleg határozatlan
idejű munkaviszonyban látja el az ügyvezető a feladatokat. Ezt módosítani szeretnénk
megbízási jogviszonyra. Ha eldöntöttük a személyi változásokat, akkor a hármas számú
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határozati javaslatot fogadjuk el, mint alapító okirat módosítást. A Gt. szabályai azt mondják,
hogy a taggyűlés dátumával lépnek életbe a módosítások.
Ennek a kiküszöbölésére a cégbíróval az ügyvéd úr egyeztetett, hogy az szerepeljen a
felhatalmazásban, hogy az alapító okirat módosításának december 1-i hatállyal történő
aláírására hatalmazzuk fel a polgármester urat. A Felügyelő Bizottságba egy elnököt és két
tagot kell választani.
A megbízási jogviszonyról szóló határozatot úgy fogalmaztuk meg, hogy az ügyvezetői
pályázat eredményes elbírálásáig. Ilyen metodika nincs. Vagy határozatlan, vagy határozott
időt lehet meghatározni. Azt javasolja, hogy határozatlan idejű legyen a megbízás. Az
ügyvezetőt vissza lehet hívni, közös megegyezéssel meg lehet szűntetni a megbízását. Ha
határozott idejű lenne, és hosszabbat adnánk, akkor jogosult lenne a díjazásra a határozott idő
végéig.
Nagy Attila képviselő: A kérdésem az lett volna, hogy nem vállalunk olyan kockázatot,
melynek munkajogi következményei lehetnek?
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Határozott idejűnél, ha visszahívjuk jogot formálhat
a fennmaradó időre, hiszen ő arra számított. Ha határozatlan, bármilyen jogviszony keretében
meg tudjuk szüntetni.
Dr. Nagy Béla György polgármester: Melyik szerződési forma előnyösebb az
önkormányzat számára, a megbízási jogviszony, vagy a munkaszerződés?
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: A megbízási jogviszony esetén nem tudom nyomon
követni a munkavégzés idejét. Nem mondhatod az ügyvezetőnek, hogy itt legyen. Úgy látja
el, hogy valahol dolgozik, amikor gondolja bejön, aláír, intézi az ügyeket.
Sütő Mária Márta képviselő: Anyagilag melyikkel jár jobban?
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: A megbízási jogviszonnyal, mert nettóban többet kap.
Elnökre és tagokra kérek javaslatot a Felügyelő Bizottsághoz.
Dusik János képviselő: Javaslat az elnök személyére Kis Árpád 5666 Medgyesegyháza,
Báthory u. 33. szám alatti lakos. A tagok személyére Los Csaba 5666 Medgyesegyháza,
Damjanich u. 30. szám alatti lakos és Molnár József 5666 Medgyesegyháza, Vörösmarty u. 5.
szám alatti lakos.
Kraller József képviselő: Az elnökség tagjának javasolnám Sütő Mária Márta 5666
Medgyesegyháza, Hősök u. 11. szám alatti lakost.
Dr. Nagy Béla György polgármester: Szerintem lehetnének mind a hárman felügyelő
bizottsági tagok. Módosítani kellene az alapító okiratot.
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Ebben az esetben az ügyvédnek még módosítania kell
néhány pontot, nem tudom melyiket. Én azt javaslom, hogy a tagok esetében meg kell
szavaztatni és a két legtöbb szavazatot kapott legyen a bizottság tagja.
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Dr. Nagy Béla György polgármester: Miért ne lehetne négy tag. Miért zárnánk ki bárkit? A
kontroll az soha nem árt.
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Most pontosan nem tudom megmondani, hogy mely
pontjába van beletéve, hogy a bizottság hány tagú.
Nagy Attila képviselő: Szerencsésnek tartanám, hogy a képviselő-testületből valaki legyen.
Ez mérlegelendő. Jó a javaslat, ha nem okoz különösebb problémát.
Dr. Nagy Béla György polgármester: Én nem javaslom, hogy bárkinek a személyét
kizárjunk. Mivel több kérdés, hozzászólás nem érkezett, a polgármester úr a határozati
javaslatokat elfogadásra javasolja.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
166/2014.(XI.28.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító tekintettel a
Medgyesegyházi Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő
Bizottság 2 tagjának lemondására, Kraller József elnök megbízatását 2014. november 30.
napjával visszavonja, a Felügyelő Bizottság tagjainak számát 4 főben határozza meg. A
Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak az alábbi személyeket választja meg:
Elnök:
Kis Árpád 5666 Medgyesegyháza, Báthory u. 33.
Tagok:
Los Csaba 5666 Medgyesegyháza, Damjanich u. 30. szám alatti lakost,
Molnár József 5666 Medgyesegyháza, Vörösmarty u. 5. szám alatti lakost,
Sütő Mária Márta 5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 11. szám alatti lakost.
A Felügyelő Bizottsági tagok megbízatása határozott időre szól 2014. december 1. napjától
2019. november 33. napjáig tart.
Felhatalmazza a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester
KÉSZ Kft. ügyvezetője
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Kraller József képviselő: Én következetes leszek, a megbízási díj összegével a továbbiakban
sem értek egyet.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
167/2014.(XI.28.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. december 1-től határozatlan
időre megválasztja, és megbízási szerződést köt Szabó Istvánné 5752 Bánkút, Dózsa u. 29.
szám alatti lakossal a KÉSZ Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatok ellátására.
Havi megbízási díját 400 000 Ft összegben állapítja meg. Az ügyvezető részére havi 2 000 km
saját gépjármű használatot engedélyez a vonatkozó jogszabályok szerint.
Felkéri az ügyvezetőt a Kft.-t érintő személyi döntések cégbírósági nyilvántartásba vételével
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete 152/2014. (XI. 25.) Kt határozatát
hatályon kívül helyezi
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester
Holecz Andrásné munkaügyi ügyintéző

Nagy Attila képviselő: A felügyelő bizottság határozatképessége mennyiben fog változni?
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Legalább három tagnak jelen kell lennie. Határozatot
egyszerű szótöbbséggel hoznak.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
168/2014.(XI.28.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a határozat mellékletét képező
tartalommal – elfogadja a Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató
Nonprofit Kft. alapító okirat módosítását.
Felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításának 2014. december 1-i hatállyal
történő aláírására, az ügyvezetőt pedig a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester
Szabó Istvánné ügyvezető
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melléklet a 168/2014.(XI.28.) Kt. határozathoz
A Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit
KFT alapító okiratának 2014. december 1.-ei módosítása
Az alapító az alapító okirat módosítását határozta el az alábbiak szerint:
1) Az alapító okirat 2. pontjában az alapító képviselőjének adatai az alábbiakra változnak:
Képviseletre jogosult neve: dr. Nagy Béla György polgármester
Anyja születési neve: Pilinszki Zsófia
Lakcím: 5600 Békéscsaba, Degré u. 13.
2) Az alapító okirat 11.1. pontja az alábbi lesz:
A társaságnak egy ügyvezetője van:
Név: Szabó Istvánné sz. Mittnach Klára
Születési hely és idő: Gyula, 1956.05.24.
Anyja születési neve: Véró Gizella
Lakcím: 5752 Medgyesegyháza, Bánkút Dózsa u. 29.
Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2014. december 1.
Az alapító az ügyvezetőt bármikor indoklás nélkül visszahívhatja.
3) Az alapító okirat 11.2. pontjának első bekezdése az alábbiakra változik:
Az ügyvezető tisztségét megbízási jogviszonyban látja el. A megbízási jogviszony részletes
tartalmát az alapítóval kötött szerződésben kell rögzíteni.
4) Az alapító okirat 13.1 pontja az alábbiakra változik:
A társaságnál 4 tagú felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság elnökét és tagjait az
alapító jelöli ki.
A felügyelő bizottság megbízatása 2014. december 1-től 2019. november 30-ig szól.
5) Az alapító okirat 13.2.; 13.3. ; 13.4. pontjai az alábbiak lesznek:
13.2. A felügyelő bizottság elnöke:
Név: Kiss Árpád
Anyja születési neve: Kovács Erzsébet
Lakcím: 5666 Medgyesegyháza, Báthory u. 33.
13.3. A felügyelő bizottság tagjai:
Név: Los Csaba
Anyja születési neve: Tóth Mária
Lakcím: 5666 Medgyesegyháza, Damjanich u. 30.
Név: Molnár József
Anyja születési neve: Czidor Márta Hajnalka
Lakcím: 5666 Medgyesegyháza, Vörösmarty u. 5.
Név: Sütő Mária Márta
Anyja születési neve: Gazdag Margit Rozália
Lakcím: 5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 11.
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13.4. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság határozatképes, ha három
tag jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. A felügyelő bizottság
tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelő bizottsági tevékenységben
nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében az alapító, illetve munkáltatója nem
utasíthatja.
6) Egyebekben az alapító okirat nem változik.
Medgyesegyháza, 2014. december 1.
Dr. Nagy Béla György
polgármester
Liker János aljegyző: A múltkori bizottsági ülésen beszéltünk a napelemes pályázatokról.
Kaptam egy e-mailt, hogy december 23-ig be tudják szállítani az országba a napelemeket.
Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 08:30
órakor lezárta.

Kmf.

Dr. Nagy Béla György
polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Simonka Jánosné
jegyzőkönyvvezető

