Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000
18/2016.

Jegyzőkönyv

Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 30.
napján 07:00 órakor kezdődött rendkívüli ülésén.
Az ülés helye: Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. szám.
Jelen vannak: dr. Nagy Béla György polgármester, Sütő Mária Márta alpolgármester, Farkas
Gyula, Dusik János, Király Gyöngyi, Kraller József képviselők.
Később érkezik: Sütő Mária Márta alpolgármester, Farkas Gyula képviselő.
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Kormányos László jegyző, dr. Kávássy Leila Viola
aljegyző, Szabó Istvánné Kész Kft. ügyvezetője.
Jegyzőkönyvvezető: Simonka Jánosné ügyintéző.
dr. Nagy Béla György polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a
testület határozatképes, az ülést megnyitom.
A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
Javasolt napirendi pontok:
I.

Fő napirendek:

1.

Medgyesegyházi Kész Nonprofit Kft. beolvadásával kapcsolatos döntéshozatal
Előadó: dr. Kormányos László jegyző

2.

Holecz András területbérlésre irányuló kérelmének megvitatása
Előadó: dr. Kormányos László jegyző

II.

Bejelentések

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett a napirendeket
elfogadta.
07:05 órakor Sütő Mária Márta alpolgármester, Farkas Gyula képviselő megérkezik.
A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő.

07.06 órakor dr. Nagy Béla György polgármester az ülést felfüggeszti Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság megtartásának idejére.
07:27 órakor az ülés folytatódik.
1. Medgyesegyházi Kész Nonprofit Kft. beolvadásával kapcsolatos döntéshozatal
dr. Nagy Béla György polgármester: A határozati javaslatok, mellékletek a honlapon
megtalálhatók, ezért nem tartom szükségesnek a határozati javaslatokat ismételten szóban
ismertetni. A pénzügyi bizottság a javaslatokat többségi szavazatával támogatja. Ha nincs
több kérdés, a határozati javaslatot szavazásra bocsájtom.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
234/2016.(IX.30.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat – a továbbiakban: alapító – mint a Medgyesegyházi
KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
/Cg. 04-09-011783/ – a továbbiakban: beolvadó társaság – alapítója és egyedüli tagja a
társaság
ügyvezetője
előterjesztése
alapján
a
MEDGYESEGYHÁZI
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal /
korábbi cégneve: MEDGYESEGYHÁZI VÍZMŰ Településüzemeltető és Ivóvízszolgáltató
Közhasznú
Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű
Társaság,
Cg. 04-09-009438 / – továbbiakban: átvevő társaság – 2016.04.26-án elhatározott egyesülése
tárgyában a mai napon megtartott véglegesen döntő ülésén meghozta az alábbi elfogadott
határozatot:
Az alapító az egyesülés / beolvadás / tárgyában a mai napon a társaságok vezető
tisztségviselői által elkészíttetett és az alapító részéről előzetesen megismert egyesülési tervet
és mellékleteit, így különösen
1/. a beolvadó, az átvevő és a beolvadással létrejövő jogutód társaság könyvvizsgáló által
ellenőrzött, vagyonleltár-tervezettel alátámasztott vagyonmérleg-tervezeteit 2016.06.30-i
fordulónappal, illetőleg
2/. az egyesülési szerződés tervezetét, benne az átvevő társaság létesítő okiratában a
beolvadás folytán szükséges módosítások tervezetét
e l f o g a d t a.
A beolvadással létrejövő jogutód társaságnak változatlanul az alapító marad az egyedüli tagja.
Az alapító felhatalmazza Szabó Istvánné ügyvezetőt az egyesülési szerződésnek a társaság,
mint beolvadó társaság képviseletében történő aláírására.
A társaságok megállapodása alapján az egyesülési / átalakulási / cégközlemények
Cégközlönyben történő egymás után kétszeri megjelentetését az átvevő társaság köteles 8
napon belül saját költségén kezdeményezni.
Határidő: jogszabály szerint
Felelős: Szabó Istvánné ügyvezető

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
235/2016.(IX.30.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat – a továbbiakban: alapító – mint a
MEDGYESEGYHÁZI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság /korábbi cégneve: MEDGYESEGYHÁZI VÍZMŰ Településüzemeltető
és Ivóvízszolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Cg. 04-09-009438
/- a továbbiakban: átvevő társaság - alapítója és egyedüli tagja a társaság ügyvezetője
előterjesztése alapján Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal - a továbbiakban: beolvadó társaság –
2016.04.26-án elhatározott egyesülése tárgyában a mai napon megtartott véglegesen döntő
ülésén meghozta az alábbi elfogadott határozatot:
Az alapító az egyesülés /beolvadás/ tárgyában a mai napon a társaságok vezető tisztségviselői
által elkészíttetett és az alapító részéről előzetesen megismert egyesülési tervet és mellékleteit,
így különösen
1/. a beolvadó, az átvevő és a beolvadással létrejövő jogutód társaság könyvvizsgáló által
ellenőrzött, vagyonleltár-tervezettel alátámasztott vagyonmérleg-tervezeteit 2016.06.30-i
fordulónappal, illetőleg a
2/. az egyesülési szerződés tervezetét, benne az átvevő társaság létesítő okiratában a
beolvadás folytán szükséges módosítások tervezetét
e l f o g a d t a.
A beolvadással létrejövő jogutód társaságnak változatlanul az alapító marad az egyedüli tagja.
Az alapító felhatalmazza Mitykó Mihály ügyvezetőt az egyesülési szerződésnek a társaság,
mint beolvadó társaság képviseletében történő aláírására.
A társaságok megállapodása alapján az egyesülési /átalakulási/ cégközlemények
Cégközlönyben történő egymás után kétszeri megjelentetését az átvevő társaság köteles 8
napon belül saját költségén kezdeményezni.
Határidő: jogszabály szerint
Felelős: Mitykó Mihály ügyvezető

2. Holecz András területbérlésre irányuló kérelmének megvitatása

dr. Nagy Béla György polgármester: Pénzügyi bizottság megtárgyalta, megadom a szót az
elnöknek, ismertesse a bizottság javaslatát.
Dusik János Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság javaslata, hogy egy év
időtartamra kösse meg a testület a felesbérleti megállapodást Holecz Andrással.

dr. Nagy Béla György polgármester: Ha nincs több kérdés, a határozati javaslatot
szavazásra bocsájtom.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
236/2016.(IX.30.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva
úgy határozott, hogy Holecz Andrással meg kívánja kötni a korábban, azaz 2016. április 13.
napján kelt jelen előterjesztés mellékletét képező felesbérleti megállapodás mintájára a feles
bérleti megállapodást 1 év időtartamban. (080/37 hrsz.)
Medgyesegyháza Város Önkormányzata jelen határozatával felhatalmazza dr. Nagy Béla
György polgármestert a megállapodás aláírására és a szükséges további intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző

Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 07:35
órakor lezárta.

Kmf.

dr. Nagy Béla György
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző

Simonka Jánosné
jegyzőkönyvvezető

