Szeremle Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
6512 Szeremle, Szabadság u. 1.
T.: 79/576-146
E-mail: phszeremle@t-online.hu

Jegyzőkönyv
Készült: 2013. március 28-án, a Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI ülésén
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 7
képviselőből 5 jelen van. A polgármester elmondja, hogy a megszűnő kistérségi társulás miatt volt szükség
rendkívüli ülés összehívására. A polgármester javaslatot tesz a napirendre, melyet a testület egyhangúlag, az
alábbiak szerint hagy jóvá:
Napirend:
1. A Bajai Többcélú Kistérségi Társulás jogutód nélküli megszűnésével kapcsolatos döntések
Előadó: polgármester
2. A hulladékszállítási közszolgáltatással kapcsolatos ügyek
Előadó: polgármester

A polgármester átadja a képviselőknek a napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos anyagot, majd 20 perc
szünetet rendel el annak áttanulmányozására.
Szünet után.
1. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a korábban kiosztott mellékletre, a Bajai Többcélú Kistérségi Társulás megszűnésével
kapcsolatos előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Elmondja, hogy a testület már korábban kifejezte azt a szándékát, hogy nem kívánja a továbbiakban fenntartani a
kistérségi társulást és ennek következménye a Humán Szolgáltató Intézmény megszüntetése, valamint a
munkavállalókkal kapcsolatos döntés meghozatala.
Az előterjesztéshez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezeteket
bocsátja szavazásra, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi társulással kapcsolatos határozatokat hozza:
29/2013.(III.28.)önkormányzati határozat
A Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bajai Többcélú Kistérségi Társulás (Társulási
Megállapodását jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
A Társulási Megállapodás a Társulás tagönkormányzatai képviselő-testületeinek minősített többséggel
hozott határozataival együtt érvényes.
A testület felkéri az elnököt, hogy az egységes szerkezetű Társulási Megállapodást nyújtsa be a Magyar
Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának az adatok törzskönyvi nyilvántartásban történő
átvezetése érdekében.
30/2013.(III.28.)önkormányzati határozat
A Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a Kistérségi Humán Szolgáltató
Intézmény jogutód nélküli megszűnésével kapcsolatban fenntartói körén belül – települési önkormányzat
esetén költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál, többcélú kistérségi társulás esetén
intézményeinél és munkaszervezeténél – a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken; szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő
fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a BTKT elnökét valamint a Humán Szolgáltató
Intézmény igazgatóját értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013.03.31.
A polgármester hivatkozva a kiosztott, a vaskúti hulladéklerakóval kapcsolatos előterjesztésre és határozati
javaslatokra, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. A polgármester elmondja, hogy ezen
a kérdéses ülésen nem tudott részt venni, de a polgármesterek úgy tájékoztatták, hogy minden település meghozza
az átalakuláshoz szükséges döntéseket, így javasolja a határozat-tervezetek elfogadását.

A felvetéshez észrevétel, hozzászólás nincs, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
31/2013.(III.28.)önkormányzati határozat
FBH Kft. átalakulása szándékáról
1.) Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 42. § (5) bekezdésére figyelemmel egyetért a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. (a
továbbiakban: FBH Kft.) (Cg. 03-09-109760, székhely: 6521 Vaskút, Kossuth Lajos utca 90., képviseli:
Agatics Roland ügyvezető) Szeremle Községi Önkormányzat részvételével, kiválás útján történő
átalakulása és egyben beolvadása szándékával az alábbiak szerint:
A FBH Kft. önálló új gazdasági társaságot alapít, mely 2014. január 1-jétől nonprofit korlátolt
felelősségű társaságként, közszolgáltató gazdálkodó szervezetként működik, a FBH Kft.
jogutódjaként. Ennek feltétele, hogy a FBH Kft-ből kiváló jogutód társaság az egyszemélyes
gazdasági társaságba (FBH Kft. egyszemélyes tulajdona) olvadjon be, azzal egyesüljön, s a
közszolgáltatáshoz szükséges eszközállományt és egyéb vagyonelemeket a FBH Kft. a jogutód
gazdasági társaságnak átadja.
2.) Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat 1.) pontjában foglaltak alapján
jóváhagyja a FBH Kft. taggyűlése által alapított FBH NP Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság alapító okiratát, mely jelen előterjesztés 1. melléklete.
1. számú melléklet a 31/2013.(III.28.)önkormányzati határozathoz
AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA
Alapító okirat
Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: „Gt.”) rendelkezéseinek
megfelelően, a 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ctv.”) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával1
a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság2535
a) alapító okiratát,
b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát:
1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)
1.1. A társaság cégneve: FBH NP Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve:3 FBH NP Kft.
1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:4
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: 4
1.3. A társaság székhelye: 6500 Baja, 13103/2. hrsz.
A társaság székhelye5539
a) egyben a központi ügyintézés helye is.
b) 6nem azonos a központi ügyintézés helyével: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.
1.4. A társaság telephelye(i):7 [*]
1.5. A társaság fióktelepe(i):8 [*]
1.6.9 A cég e-mail elérhetősége: fbhnp@fbhkft.hu
2. A társaság alapítója
Név:
Születési hely és idő:
Anyja születési neve:
Lakcím:
Cégnév (név): Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):3 03 09 109760
Székhely: 6521 Vaskút, Kossuth Lajos utca 90.
1

Az alapító okirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a minta azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a szerződésminta részét képezik, amennyiben ezen részek
kitöltésére az adott társaság esetében nem volt szükség.
2
Aláhúzással jelölendő.
3
Szükség esetén kitöltendő.
4
Szükség esetén kitöltendő.
5
Aláhúzással jelölendő.
6
Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelező
7
Szükség esetén kitöltendő
8
Szükség esetén kitöltendő
9
Kitöltése kötelező!

Képviseletre jogosult neve: Agatics Roland
Anyja születési neve: Benecz Éva
Lakcím: 6500 Baja, Babits utca 6. fszt. 1.
3. A társaság tevékenységi köre(i)10
3.1.Főtevékenység: 3821’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): 11 3811’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3812’08 Veszélyes hulladék gyűjtése
3822’08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3832’08 Hulladék újrahasznosítása
3.3. A társaság ügyvezetése12
a) 13jogosult
b) nem jogosult a tevékenységi kör(ök) módosítására.
4. A társaság működésének időtartama
A társaság időtartama:144
a) határozatlan
b) határozott, [dátum]-ig.
5. A társaság törzstőkéje
5.1. A társaság törzstőkéje 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint, amely
a) 500.000- Ft, azaz Ötszázezer forint készpénzből áll, amely a törzstőke 100 százaléka
b) 15[összeg],- Ft, azaz [összeg betűvel kiírva] forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amely a törzstőke [*]
százaléka16546
5.2. A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig1747
a) a pénzbeli hozzájárulás 100 %-át
b) a pénzbeli hozzájárulásból 100 000,- Ft-ot
be kell fizetni a társaság számlavezető bankjába/pénztárába18, illetve a nem pénzbeli hozzájárulást a társaság
rendelkezésére kell bocsátani.
5.3. Amennyiben az alapító a törzstőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizette be, köteles a
fennmaradó készpénz összeget [dátum]-ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított egy éven belül
befizetni.
5.4. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.
6. A tag törzsbetétje
Név (Cégnév): Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
A törzsbetét összege: 500.000,-Ft
A törzsbetét összetétele:
a) Készpénz 500.000,- Ft
b) 19Nem pénzbeli hozzájárulás:
20
megnevezése: [*] értéke: [összeg],- Ft
7. Üzletrész
A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti
meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.
8. Az üzletrészek átruházása, felosztása
8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
10

A statisztikai nómenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni
Szükség esetén kitöltendő.
12
Aláhúzással jelölendő.
13
Gt. 18. § (2)-(3)
14
Aláhúzással jelölendő.
15
Szükség esetén kitöltendő.
16
Gt. 116. § (2) bekezdés.
17
Aláhúzással jelölendő.
18
Aláhúzással jelölendő. A cég pénztárába történő befizetés esetén a cég a bejegyzését követő 8 napon köteles pénzforgalmi
számlát nyitni és a rendelkezésre bocsátott pénzbeli hozzájárulás összegét a számlára befizetni
19
Az 5. 1. b) pont kitöltése esetén kitöltendő
20
Több nem pénzbeli hozzájárulás esetén bővíthető
11

8.2. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös vagyon
megosztása esetén osztható fel.
8.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és
így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.
9. A nyereség felosztása
A tagot a társaságnak a Gt. 131. § (1) bekezdése szerint felosztható és felosztani rendelt, a számviteli törvény
szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi
adózott eredményéből osztalék illeti meg.
10. Az alapítói határozat
10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezető(ke)t írásban
értesíti.
10.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés
kizárólagos hatáskörébe utal.
11.Az ügyvezető
11.1. A társaság ügyvezetője:
Név: Agatics Roland
Születési hely és idő: Baja, 1981.09.11.
Anyja születési neve: Benecz Éva
Lakcím: 6500 Baja, Babits utca 6. fszt. 1.
Az ügyvezetői megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
A megbízatás kezdő időpontja: 2013. március 11.
A megbízatás lejárta: 2014. március 10.
11.2. Az ügyvezető(k) fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles(ek).
12.Cégvezető
12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére
a) sor kerülhet.
b) nem kerülhet sor.
12.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):
Név: [*]
Születési hely és idő: [*]
Anyja születési neve: [*]
Lakcím: [*]
Kinevezés kezdő időpontja: [dátum]
13. Cégjegyzés
13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név: [*]
Név:21 [*]
13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:22553
a) Név: [*]
és
Név: [*]
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
b) Név:23 [*]
és
Név:24 [*]
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
14. Felügyelőbizottság
14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására25557
21

Szükség szerint bővíthető.
Szükség esetén kitöltendő.
23
Szükség esetén kitöltendő.
24
Szükség esetén kitöltendő.
22

a) sor kerül.
b) nem kerül sor.
14.2. 26A felügyelőbizottság elnöke:
Név: Bende Péter
Anyja születési neve: Kozicz Piroska
Lakcím: 9025 Győr, Bercsényi liget 106.
A megbízatás27559
a) határozott időre,28560
b) határozatlan 29időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2013. március 11.
A megbízatás lejárta: 2014. március 10.
14.3. 30A felügyelőbizottság tagjai:
Név: Király Sándor
Anyja születési neve: Vörös Mária
Lakcím: 6527 Nagybaracska, Jókai utca 28.
A megbízatás31564
a) határozott időre,32565
b) határozatlan időre33 szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2013. március 11.
A megbízatás lejárta: 2014. március 10.
Név: 34 Vizin Tamás
Anyja születési neve: Hortobágyi Julianna
Lakcím: 6500 Baja, Pázmány P utca 25.
A megbízatás35569
a) határozott időre,36570
b) határozatlan időre377szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2013. március 11.
A megbízatás lejárta: 2014. március 10.
15. Könyvvizsgáló573
A társaság könyvvizsgálója:
Név:38 [*]
Anyja születési neve: [*]
Lakcím: [*]
Kamarai nyilvántartási száma: [*]
Cégnév:39
Cégjegyzékszám: [*]
Székhely: [*]
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:
Kamarai nyilvántartási száma:
Anyja születési neve:
Lakcím:
25

Aláhúzással jelölendő.
A 12. 1. a) pont választása esetén szükség szerint kitöltendő [Gt. 34. § (2) bekezdés].
27
Aláhúzással jelölendő
28
Legfeljebb 5 évre (Gt. 24. §).
29
Abban az esetben jelölhető, amennyiben a vezető tisztségviselő(k) is határozatlan időre kerültek megválasztásra [Gt. 36. §
(1) bekezdés].
30
A 14.1. a) pont választása esetén kell kitölteni
31
Aláhúzással jelölendő
32
Legfeljebb 5 évre (Gt. 24. §).
33
Abban az esetben jelölhető, amennyiben a vezető tisztségviselő(k) is határozatlan időre kerültek megválasztásra [Gt. 36. §
(1) bekezdés].
34
Több felügyelőbizottsági tag esetén bővíthető
35
Aláhúzással jelölendő.
36
Legfeljebb 5 évre (Gt. 24. §
37
Abban az esetben jelölhető, amennyiben a vezető tisztségviselő(k) is határozatlan időre kerültek megválasztásra [Gt. 36. §
(1) bekezdés].
38
Természetes személy esetén kell kitölteni
39
Szervezet esetén kell kitölteni.
26

Helyettes könyvvizsgáló neve: [*]
Anyja születési neve: [*]
Lakcím: [*]
A megbízatás kezdő időpontja:
A megbízatás lejárta:
16. A társaság megszűnése
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti
meg.
17. Egyéb rendelkezések
17.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e
kötelezettségének40576
a) a Cégközlönyben
b) a társaság41 honlapján5tesz eleget.
17.2. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak az ott nem
szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit
kell alkalmazni.
A felvetéshez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot
hozza:
32/2013.(III.28.)önkormányzati határozat
Szindikátusi szerződés jóváhagyása
Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. Szeremle
Községi Önkormányzat részvételével, kiválás útján történő átalakulása és egyben beolvadása szándékával
egyetértve jóváhagyja a jelen határozat 1. mellékletét képező szindikátusi szerződést és felhatalmazza a
polgármestert a szindikátusi szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 21.
1.számú melléklet a 32/2013.(III.28.)önkormányzati határozathoz
SZINDIKÁTUSI SZERZŐDÉS
amely létrejött
1. Bácsalmás Városi Önkormányzat
Székhely: 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József utca 4-8.
Képv.: Németh Balázs polgármester
Adószám: 15724320-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 724320
2. Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata
Székhely: 6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi István utca 80.
Képv.: Kovács László polgármester
Adószám: 15724337-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 724331
3. Bácsborsód Községi Önkormányzat
Székhely: 6454 Bácsborsód, Petőfi Sándor utca 3.
Képv.: Csomor László polgármester
Adószám: 15341523-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 341529
4.Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat
Székhely: 6511 Bácsszentgyörgy, Kossuth Lajos utca 15.
Képv.: Szűcs Gergely polgármester
Adószám: 15341884-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 341882
5. Bácsszőlős Község Önkormányzata
Székhely: 6425 Bácsszőlős, Kossuth L. utca 16.
Képv.: Szarvas Róbert Norbert polgármester
Adószám: 15339151-1-03
Törzskönyvi azonosító szám: 339159
40
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Aláhúzással jelölendő.
Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségének honlapján tesz eleget, a cégjegyzéknek tartalmaznia kell a
társaság honlapjának címét.

6. Baja Város Önkormányzat
Székhely: 6500 Baja, Szentháromság tér 1.
Képv.: Zsigó Róbert polgármester
Adószám: 15724313-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 724319
7.Bátmonostor Községi Önkormányzat
Székhely: 6528 Bátmonostor, Zrínyi Miklós utca 1.
Képv.: Béleczki Mihály polgármester
Adószám: 15336550-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 336554
8. Borota Községi Önkormányzat
Székhely: 6445 Borota, Felszabadulás utca 43.
Képv.: Mikó Ferencné polgármester
Adószám: 15339168-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 339160
9.Csátalja Község Önkormányzata
Székhely: 6523 Csátalja, Kossuth Lajos utca 2/b
Képv.: Kovács Antal polgármester
Adószám: 15724344-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 724342
10. Csávoly Községi Önkormányzat
Székhely: 6448 Csávoly, Arany János utca 25.
Képv.: Berta János polgármester
Adószám: 15724351-1-03
Törzskönyvi azonosító szám: 724353
11. Csikéria Községi Önkormányzat
Székhely: 6424 Csikéria, Kossuth utca 113.
Képv.: Neszvecskóné Bugán Erika polgármester
Adószám: 15339182-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 339182
12. Dávod Önkormányzat
Székhely: 6524 Dávod, Dózsa György utca 61.
Képv.: Hirtenberg János Sándor polgármester
Adószám: 15724368-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 724364
13.Dunafalva Községi Önkormányzat
Székhely: 6513 Dunafalva, Kossuth utca 4.
Képv.: Magosi György polgármester
Adószám: 15330592-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 330596
14. Dusnok Község Önkormányzata
Székhely: 6353 Dusnok, István király utca 9.
Képv.: Palotai Péter polgármester
Adószám: 15724519-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 724517
15. Érsekcsanád Község Önkormányzata
Székhely: 6347 Érsekcsanád, Dózsa út 77.
Képv.: Felső Róbert polgármester
Adószám: 15724375-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 724375
16. Érsekhalma Község Önkormányzata
Székhely: 6348 Érsekhalma, Fő utca 22.
Képv.: Horváth Roland Károly polgármester
Adószám: 15341891-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 341893
17. Felsőszentiván Községi Önkormányzat
Székhely: 6447 Felsőszentiván, Rákóczi utca 60.
Képv.: Vörös Szilárd polgármester
Adószám: 15336660-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 336664

18. Gara Községi Önkormányzat
Székhely: 6522 Gara, Kossuth utca 62.
Képv.: Faa Béla polgármester
Adószám: 15336677-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 336675
19. Hercegszántó Község Önkormányzata
Székhely: 6525 Hercegszántó, Dózsa Gy. utca 8.
Képv.: Feigl József polgármester
Adószám: 15724382-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 724386
20. Homorúd Községi Önkormányzat
Székhely: 7716 Homorúd, Hársfa tér 9.
Képv.: Teszárik József polgármester
Adószám: 15330509-1-02
Törzskönyvi azonosító szám: 330507
21. Katymár Községi Önkormányzat
Székhely: 6455 Katymár, Sz. István király utca 27.
Képv.: Pál Endre polgármester
Adószám: 15336725-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 336729
22. Kunbaja Község Önkormányzata
Székhely: 6435 Kunbaja, Rákóczi út 16.
Képv.: Franzné Lakner Éva polgármester
Adószám: 15724980-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 724980
23. Madaras Község Önkormányzata
Székhely: 6456 Madaras, Báthori utca 1.
Képv.: Juhász István polgármester
Adószám: 15724399-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 724397
24. Mátételke Község Önkormányzata
Székhely: 6452 Mátételke, Kossuth L. utca 2.
Képv.: Bényi Józsefné polgármester
Adószám: 15336787-1-03
Törzskönyvi azonosító szám: 336785
25.Mélykút Város Önkormányzat
Székhely: 6449 Mélykút, Petőfi tér 1.
Képv.: Kovács Tamás polgármester
Adószám: 15724935-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 724935
26. Nagybaracska Község Önkormányzata
Székhely: 6527 Nagybaracska, Szabadság tér 10.
Képv.: Király Sándor polgármester
Adószám: 15724409-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 724407
27. Nemesnádudvar Község Önkormányzata
Székhely: 6345 Nemesnádudvar, Szentháromság tér 1.
Képv.: Dr. Kovács István polgármester
Adószám: 15336828-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 336828
28. Sükösd Nagyközségi Önkormányzat
Székhely: 6346 Sükösd, Dózsa György út 201.
Képv.: Tamás Márta polgármester
Adószám: 15724416-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 724418
29. Szeremle Község Önkormányzata
Székhely: 6512 Szeremle, Szabadság utca 1.
Képv.: Varga György polgármester
Adószám: 15336873-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 336873

30. Tataháza Községi Önkormányzat
Székhely: 6451 Tataháza, Kossuth Lajos utca 60.
Képv.: Vörös István polgármester
Adószám: 15336880-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 336884
31. Vaskút Községi Önkormányzat
Székhely: 6521 Vaskút, Kossuth Lajos utca 90.
Képv.: Alszegi Zoltán polgármester
Adószám: 15336897-2-03
Törzskönyvi azonosító szám: 336895
32.VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.
Képv.: Ferencz Kornél
Cg.07-10-001014
Adószám: 10593581-2-07
33. Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 6521 Vaskút, Kossuth Lajos utca 90.
Képv.: Agatics Roland
Cg. 03 09 109760
Adószám: 12822230-2-03
mint a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. és annak tulajdonosai között (együttesen szerződő felek) az
alulírott napon, az alábbi feltételekkel:
I. Előzmények és a szindikátusi megállapodás célja
1./ Előzmények
Szerződő felek rögzítik, hogy az Országgyűlés által 2012. november 26-án elfogadott, a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvényben (Ht.) foglalt rendelkezések alapján, a jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés
érdekében a jelen szindikátusi megállapodás aláírásával rögzítik, hogy a jövőben a Felső-Bácskai
Hulladékgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: Társaság),- amely tevékenységi köre alapján hulladékgazdálkodási
tevékenység, azon belül pedig elsődlegesen, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység folytatására
létrejött gazdasági társaság -, és jogutód társaságai működtetésében és működésében miként kívánnak részt venni.
Szerződő felek célja, hogy továbbra is hosszú távon kívánnak a hulladékgazdálkodási piacon közszolgáltatási
tevékenységet és profitorientált egyéb hulladékgazdálkodási és más tevékenységet ellátni, akár mint Felső-Bácskai
Hulladékgazdálkodási Kft., vagy jogutódján keresztül, vagyonára, továbbá eszközállományára vonatkozó jelenlegi
tulajdonviszonyai megőrzése mellett.
Az együttműködés területét meghatározó lényeges jogi szabályozás a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
(a továbbiakban: Ht.) 81. § (1) bekezdésében foglalt alábbi rendelkezés: „A környezetvédelmi hatóság
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt csak annak a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező
gazdálkodó szervezetnek adhat, amelyben az állam, a települési önkormányzat vagy a települési önkormányzatok
társulása a szavazatok többségével tulajdoni hányada alapján közvetlenül vagy közvetve rendelkezik, és a
társaság tulajdonosaként jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottság tagjai többségét
megválassza vagy visszahívja.”
Az együttműködés területét meghatározó másik lényeges jogi szabályozás a Ht. 94.§-ában foglalt alábbi
rendelkezés: 2.§ (1) bekezdésének 37. pontja helyébe 2014. január 1-jén a következő rendelkezés lép:
„37. közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és e törvény szerint
minősített nonprofit gazdasági társaság, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el;
Szerződő felek a jelen szindikátusi megállapodás aláírásával rögzítik, hogy a céljuk olyan hulladékgazdálkodási
közszolgáltató létrehozása, amely a törvényben szabályozott valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel,
ugyanakkor az eddig létrehozott és a közszolgáltatási tevékenység folytatásához nem szükséges vagyonelemek olyan
működtetése, amely a tulajdonosok gazdasági célját szolgálja.
2./ A megállapodás célja
A fentieknek megfelelően szerződő felek célja, hogy a Társaság eredményes működésével kapcsolatos tartós és
hosszú távú együttműködésük valamennyi előre látható, stratégiailag fontos kérdésében megállapodjanak.
A jelen megállapodással kívánják meghatározni jövőbeni együttműködésük szabályait, így különösen:
- a Társaság társasági szerződésének módosítását, amennyiben az szükséges,
- a Társaság többségi önkormányzati tulajdonosi szerkezetének megőrzését,
- a Társaság átalakulását és annak lehetséges formáját,
- a jogutód szervezet, nonprofit társasággá alakulása, esetlegesen beolvadó gazdálkodó szervezetek
egyesülésével

A Ptk. szabályai alapján a tagok a Szindikátusi szerződés tartalmát szabadon állapíthatják meg. A szerződésekre
vonatkozó törvényi rendelkezésektől pedig a tagok egyező akarattal eltérhetnek, ha jogszabály az eltérést nem tiltja.
E rendelkezések figyelembevételével a szerződő felek a jelen megállapodásukkal mindazon lényeges belső
megállapodásukat szabályozni kívánják, amely nem kötelező része a létesítő okiratnak, azonban elengedhetetlenül
szükséges a felek közötti együttműködés érdekében.
Mindezen szempontokat figyelembe véve, szerződő felek a Szindikátusi szerződés konkrét tartalmát az alábbiak
szerint határozzák meg.
II. A szerződő felek által vállalt kötelezettségek
1.) Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy szavazatukkal támogatják a Társaság kiválás útján
történő átalakulását oly módon, hogy a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. megmarad, ezzel
egyidejűleg egy kiváló jogutód gazdasági társaság jön létre, melynek tulajdonosa és a Felső-Bácskai
Hulladékgazdálkodási Kft. tulajdonosa a jogutódlás okán biztosítják, hogy a kiválással és a beolvadással
megalakított jogutód társaság tulajdonosi részesedése megegyezzen a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási
Kft-ben fennálló tulajdonosi arányokkal. Felek egyben biztosítják annak lehetőségét, hogy fenti jogutód
gazdasági társaságba beolvadhasson a Csongrádi Víz-és Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság. A kiváló (közszolgáltató) jogutód gazdasági társaság megfelel az új Ht-ben foglalt
szabályozásoknak, és majd 2014. január 1-től nonprofit társaságként tovább folytatja a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet, a kiválás eredményeként tulajdonába a
közszolgáltatás működtetéséhez szükséges és elégséges eszközállomány és a közszolgáltatási
szerződésállomány kerül. A Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. vagyonkezelő, szolgáltató
társaságként folytatja működését, továbbá megtartja azt a vagyont, mely nem a kiváló és majd
közszolgáltatást végző gazdasági társaság tulajdonába kerül.
Szerződő felek kifejezik, hogy a Társaság jelenlegi vezető tisztségviselőit és felügyelő bizottsági tagjait, a
jelen szindikátusi megállapodással közösen megerősítik, őket visszahívni nem kívánják.
A jelen pontban meghatározott kötelezettségeit megszegő szerződő fél 5 000.000,-Ft kötbért tartozik fizetni
a többi tag részére, akiket a kötbér a Társaságbeli tulajdonosi részesedésük arányában illeti meg.
2.) Szerződő felek rögzítik, hogy a jelenlegi Társaság működése időtartama alatt mindenkor biztosítják az
alaptőke 50%-át meghaladó önkormányzati tulajdont. Az üzletrészeik átruházásától az átalakulás időszaka
alatt tartózkodnak, üzletrészeiket a Társaság versenytársának nem értékesítik.
3.) Szerződő felek rögzítik, hogy az együttműködésük alapja, hogy a kiváló jogutód társaságban a
későbbiekben valamennyien a jelen Társaságban fennálló részesedésüknek megfelelően kívánnak részt
venni.
4.) Szerződő felek rögzítik, hogy tekintettel arra a tényre, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltató 2014.
január 1-től gazdálkodási formáját illetően nonprofit társaság lehet, a Társaság átalakulását kiválás és
beolvadás útján két lépcsőben tervezik. A Társaságból kiváló és az újonnan megalapított gazdasági
társaságba beolvadó jogutód társaság tulajdonába a közszolgáltatás működtetéséhez szükséges és
elégséges eszközállomány és a közszolgáltatási szerződésállomány kerül. Ezt követően az nonprofit
társasággá alakul, és az esetlegesen beolvadó gazdálkodó szervezetekkel kiegészül. A fennmaradó vagyon a
Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. tulajdonában marad. A beolvadást és azzal együtt a nonprofit
szervezetté alakulást a kiváló közszolgáltató tekintetében 2013. december 31-ig szükséges lefolytatni.
5.) Szerződő felek rögzítik, hogy támogatják azon, a Társaság érdekeltségi körébe tartozó,
hulladékgazdálkodási közszolgáltató társaságokkal közösen létrehozandó nonprofit közszolgáltató társaság
létrehozását, és erre tekintettel a közszolgáltató jogutód társaság tekintetében kijelentik és kötelezettséget
vállalnak arra, hogy a felek között előzetesen egyeztetett időpontoknak és feladatoknak megfelelően,
későbbi időpontban a szükséges lépéseket megteszik, és a szükséges döntéseket meghozzák a jövőbeni közös
nonprofit társaság létrehozása érdekében.
6.) Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szindikátusi szerződés megkötésének további célja a megalakuló
jogutód társaságtól a Társaság a begyűjtött és szállított hulladék befogadása, kezelése, ártalmatlanítása.
7.) Szerződő felek rögzítik, hogy a hulladék átvétele díjának alapja a Homokhátsági hulladékgazdálkodási
rendszerben kalkulált díj és a mindenkori hulladékról szóló törvényben és végrehajtási rendeleteiben
foglaltak.
III. A települési önkormányzatok feladatai:
1.) Az érintett települési önkormányzatok, mint tulajdonosok, a szavazatok többségével a tulajdoni hányaduk
alapján, képviselőik útján irányítják és ellenőrzik a Társaságot. Az e feladatukkal összefüggésben
megállapodnak abban, hogy a Társaság legfőbb szerve döntéseihez a képviseletet, és így a szavazati joguk
gyakorlását mindenkor hiánytalanul biztosítják.
2.) Az átalakulás határidejére, a két lépcsőben tervezett átalakulásra, az egyes eljárások lefolytatásához
szükséges időre tekintettel, vállalják, hogy képviseleti joguk gyakorlásához mindenkor kellő időben

beszerzik a képviselő-testületeik hozzájárulását döntés formájában, így jelen szindikátusi szerződés
aláírásához is.
3.) Az érintett települési önkormányzatok, mint tulajdonosok vállalják, hogy az átalakuláshoz és a fent írt
működéshez szükséges döntéseket kellő időben és azonos tartalommal hozzák meg, nem veszélyeztetve az
átalakulási folyamatot és a jogszabályoknak megfelelő működést.
4.) Az érintett települési önkormányzatok, mint tulajdonosok vállalják, hogy fentiek elmaradása esetén a
2./II.1.) pontban rögzített kötbér megfizetésére kötelezettek.
IV. Egyéb megállapodások
1.) Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy egymással szorosan együttműködnek a feladataik és
kötelezettségeik teljesítése érdekében, valamint egymást minden lényeges, a jelen szerződést érintő, arra
kihatással levő körülményről és eseményről haladéktalanul tájékoztatják.
2.) Szerződő felek vállalják továbbá, hogy a jelen szerződésben foglalt valamennyi feltétel, határidő, feladat,
kötelezettségvállalás teljesítéséhez szükséges adatot, tényt, információt, dokumentumot, döntést stb.
felhívásra, haladéktalanul a Társaság rendelkezésére bocsátanak.
3.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szindikátusi szerződésben foglaltakat szigorúan üzleti
titokként kezelik. A megállapodásról vagy annak bármely részéről egyik fél sem jogosult a többi szerződő
fél hozzájárulása nélkül adatot szolgáltatni. A titoktartási kötelezettség megszegéséért felelős fél kártérítési
kötelezettséggel tartozik.
4.) Szerződő felek jelen megállapodás aláírásával úgyszintén rögzítik, hogy a jelen megállapodásban foglaltak
a felekre és esetleges jogutódjaikra nézve is kötelező érvényűek, illetve a megállapodásban foglaltak a
társasági szerződésben valamint a jogszabályokban foglaltakkal nem ellentétes.
5.) Szerződő felek jelen megállapodásukat határozatlan időtartamra kötik. A jelen szerződés valamennyi
szerződő fél aláírása után azonnal hatályba lép.
6.) Felek megállapodnak abban, hogy jelen szindikátusi szerződés megszűnik, amennyiben a társasági
szerződés módosítására és a kiváló jogutód társaság társasági szerződésének elfogadására nem a II.
fejezetben foglaltak szerint kerül sor.
Megszűnik továbbá abban az esetben is, amennyiben a Társaság átalakulásának tervezett formája
bejegyzését a cégbíróság elutasítja.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezései, valamint
a hatályos jogszabályok az irányadók.
A felvetéshez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot
hozza:
33/2013.(III.28.)önkormányzati határozat
Átalakulási ütemterv
Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. Szeremle
Községi Önkormányzat részvételével, kiválás útján történő átalakulása és egyben beolvadása szándékával
egyetértve jóváhagyja a jelen 1. mellékletét képező ütemtervét.
1.számú melléklet a 33/2013.(III.28.)önkormányzati határozathoz
A FBH Kft. átalakulásának folyamata az új Ht. követelményeinek való megfelelésre tekintettel, a feladatok
ütemezése
O.szakasz: új gazdasági társaság alapítása
a) FBH Kft. Taggyűlésének összehívása
FBH Kft. társasági szerződésének felülvizsgálata, hogy a Ht. előírásainak megfelelően a többségi
önkormányzati tulajdon mellett biztosított legyen a vezető tisztségviselők többségének önkormányzatok
általi választása és visszahívása.
átalakulásra vonatkozó első döntés:
o a nonprofit tevékenységek ellátása okán új gazdasági társaság alapításáról döntés,
o első döntés az átalakulás szándékáról.
az átalakulást szabályozó szindikátusi szerződés elfogadása, melyben rögzítésre kerül, hogy az
átalakulásra a Ht. miatt van szükség.
Felelős: FEB, utána Taggyűlés
Határidő: 2013. március 11., 9.00 óra FEB és 11.00 óra taggyűlés
b) Új gazdasági társaság bejegyzése
Felelős: Ügyvezető
Határidő: 2013. március 21.
c) Tulajdonközösség ülése, szándéknyilatkozat a lerakó értékesítéséről
Felelős: elnök
Határidő: 2013. március 11., a FBH Kft. taggyűlését követően

d) Képviselő-testületek döntéshozatalai (tulajdonosi döntések megerősítése, szerződések jóváhagyása),
szerződés-aláírások
Felelős: képviselő-testületek
Határidő: 2013. március 21.
I. szakasz - A Ht. előírásainak megfelelő, továbbá az átalakulásra vonatkozó döntések meghozatala, a 2013.
június 30-ig szükséges engedély megszerzése
a) FBH Kft. Taggyűlésének összehívása
2012. évi mérlegbeszámoló elfogadása
első határozathozatal:
o a jogutód társaságok tagjairól, vagyonukról való döntés,
o a jogutód társaságok formájáról való döntés,
o a vagyonmérleg- és a vagyonleltár-tervezetek fordulónapjáról,
o az auditálást végző könyvvizsgáló személyéről.
Felelős: Taggyűlés, előtte FEB
Határidő: 2013. március 22.
b) Szerződéskötés a könyvvizsgálóval az átalakulási mérleg auditálására
Felelős: Ügyvezető
Határidő: 2013. március 22.
A 0. és az I. szakasz eredménye: - taggyűlési döntés az átalakulásról, felhatalmazások a továbbiak intézésére
- szindikátusi szerződés
- tulajdonosi döntések
II. szakasz - A kiválás és beolvadás előkészítése
a) A szétválás dokumentumainak előkészítése:
szétválási okirat, mely tartalmazza a jelenlegi szervezet valamennyi folyamatban lévő szerződéséről,
jogviszonyáról, a lezárt szerződésekkel kapcsolatos esetlegesen felmerülő kötelezettségekről (szavatosság,
jótállás, kezesség) a referenciák alkalmazhatóságáról, a vagyonelemekről, engedélyekről, üzletrészekről –
nem kerül sor vagyonértékelésre, a beszámoló alapján kerül sor a különválásra, az abban szereplő adatok
szerint;
Vizsgálandó az engedélyek jogutódlásának kérdése, az engedélyek nem oszthatók meg, a közszolgáltatási
engedély alapja a hulladékkezelési engedély, így az is a közszolgáltató jogutódhoz kerül – biztosítani kell a
vagyonkezelő számára a nála maradó vagyonelemek üzemeltetéséhez szükséges hulladékkezelési
engedélyeket, lehetőség szerint a különválás pillanatától, hogy a tevékenység ne szakadjon meg. Illetőleg
vizsgálandó a folyamatban lévő engedélyezési eljárás jogutódlásának lehetősége.
Felelős: Ügyvezető
Határidő: 2013. március 22.
b) Elkészült szétválási szerződés-tervezet, vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetének, valamint a 2012.
december 31-i fordulónappal elkészített mérleg átadása az átalakulást auditáló könyvizsgáló részére.
Felelős: Ügyvezető
Határidő: 2013. március 22.
c) Közreműködő Szervezettel történő egyeztetések a jogutódláshoz való hozzájárulás megadása érdekében.
Felelős: Ügyvezető
Határidő: 2013. március 22-től folyamatosan.
d) Az átalakulás szándékának bejelentése a hitelező bank felé, továbbá tárgyalások lefolytatása a bankkal,
különös tekintettel a bank részére a hitelszerződésben kikötött biztosítéki rendszer egyes elemeire.
Felelős: Ügyvezető
Határidő: 2013. március 22-től.
e) Külső független könyvvizsgálói jelentés megküldése.
Felelős: Könyvvizsgáló
Határidő: 2013. április 22.
f) Vizsgálandó az OHÜ minősítés jogutódlással történő továbbvitelének lehetősége
g) Minőségügyi dokumentumok, minősítés jogutódlásának kérdése
II. szakasz eredménye: - auditált és elfogadott 2012.12.31. fordulónapos mérleg
- szétválási szerződés-tervezet, auditálva
III. szakasz - A kiválásról szóló végső döntések meghozatala
a) A Taggyűlés összehívása, melyen sor kerül a szétválási szerződés elfogadására a vagyonmérleg-,
vagyonleltár-tervezetek elfogadására, a vagyonkezelő és a közszolgáltató társaság létesítő okiratának
módosítására/elfogadására.
Felelős: Ügyvezető
Határidő: 2013. április 22.
A III. szakasz eredménye: - szétválási szerződés elfogadása, végső döntés a kiválásról és egyidejűleg a

beolvadásról
- két jogutód társasági szerződése
IV.szakasz - Kiválás bejegyeztetése és a kapcsolódó eljárások
a) Az átalakulás során szükséges közlemény közzététele a Cégközlönyben két egymást követő alkalommal.
Felelős: Ügyvezető
Határidő: 2013.május 16-ig az első megjelenés
b) A vagyonkezelő cég hulladékkezelési engedélyének intézése, amennyiben szükséges.
Felelős: Ügyvezető
Határidő: 2013. április 30.
c) Cégbejegyzés indítása
Felelős: Ügyvezető
Határidő: 2013. április 22-től számított 95 napon belül
A IV. szakasz eredménye:
- szétválási szerződés elfogadása
- két társaság tevékenységei tisztázódnak,
- cégbejegyzés indítása, engedélyezés esetén az átvezetések indítása
V. szakasz - A létrejött társaságok nyilvántartásával kapcsolatos teendők, nonprofittá válás, összeolvadás
a) A két társaság a munkavállalókkal szerződést köt, NAV-os regisztrációt elvégzik, és október 1-től
megkezdhetik működésüket.
Felelős: Ügyvezető
Határidő: 2013. szeptember 30.
b) A közszolgáltató szervezet nonprofit gazdasági társasággá átalakításához taggyűlési döntés, üzletrész
felosztás. (Amennyiben az összeolvadás az idő rövidsége miatt nem lehetséges 2013-ban.)
Felelős: Ügyvezető
Határidő: 2013. október 5.
d) A Közbeszerzésének Tanácsának KÉ 2010. évi 058. szám, 2010. 05.21. hivatalos lapjában foglalt
állásfoglalására tekintettel a jogutódlás során bekövetkező alanyváltozás esetén szerződésmódosítás
szükséges. Egyúttal konzorciumi szerződés módosítása.
Felelős: Ügyvezető
Határidő: 2013. november 10.
e) Vagyonmegosztásnak megfelelően a partnerek értesítése a jogutódlásról, a jogutód személyéről, a
szerződések alanyváltozásának jelzése a szerződő fél felé.
Közüzemi szolgáltatások mérőóráinak leolvasása és a változás bejelentése (víz, gáz, villany)
Felelős: Ügyvezető
Határidő: 2013. november 10.
A felvetéshez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot
hozza:
34/2013.(III.28.)önkormányzati határozat
Átalakulással kapcsolatos tulajdonosi döntések
1.) Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. (a
továbbiakban: FBH Kft.) kiválás útján történő átalakulásával és egyben beolvadásával szándékával
egyetértve jóváhagyja, hogy
a) a vagyonmérleg-tervezet készítés fordulónapja 2012. december 31. napja legyen,
b) dr. Francsovics István 6447 Felsőszentiván, Jókai Mór u. 25. szám alatti székhelyű (kamarai
tagsági szám: 002144) könyvvizsgáló kerüljön megbízásra a Kft. kiválás útján történő
átalakulásával és egyben beolvadásával kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok ellátásával,
c) a FBH Kft. ügyvezetése a tervezett átalakuláshoz szükséges iratokat, különös tekintettel a
vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetekre, szerződés-tervezetekre, azokat a jogszabályok
előírásainak megfelelően, készítse elő és a kiválással és beolvadással kapcsolatos előterjesztést
ismételten terjessze a Kft. taggyűlése elé a 2012. évi mérlegbeszámoló elfogadását követően.
2.) Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a FBH Kft.
2013. március hónap végén tartandó taggyűlésén részt vegyen és azon a Képviselő-testület jelen
határozatában foglalt döntésének megfelelően szavazzon.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 31-ig
A felvetéshez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot
hozza:
35/2013.(III.28.)önkormányzati határozat
Hulladéklerakó felépítmény értékesítési szándéka
1.) Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. (a
továbbiakban: FBH Kft.) Szeremle Községi Önkormányzat részvételével, kiválás útján történő

átalakulása és egyben beolvadása, továbbá ezt követően a jelenlegi közszolgáltató gazdasági társaság
vagyonkezelő profitorientált gazdasági társaságként való működése szándékával egyetértve
jóváhagyja a Felső-Bácskai Regionális Önkormányzatok Szilárd Hulladéklerakó Tulajdonközössége
mint 33 önkormányzat osztatlan közös tulajdonában álló és a nem ISPA- és nem KEOP-projektekben
létesített hulladéklerakó és ahhoz kapcsolódó felépítmények saját önkormányzati tulajdonú tulajdoni
hányada értékesítési szándékát.
2.) Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1.) pontban foglaltakkal egyetértve
kinyilvánítja, hogy a tulajdonostársakkal szemben fennálló és a Ptk. szerinti elővásárlási jogával nem
kíván élni az értékesítés során, s tulajdoni hányadát a versenytársnak nem kívánja értékesíteni.
3.) Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1.) pontban foglaltakkal egyetértve és annak
megfelelően amennyiben szükséges, szándékában áll a vonatkozó helyi rendeletét módosítani annak
érdekében, hogy az értékesítési eljárást a Tulajdonközösségi megbízás alapján a Felső-Bácskai
Regionális Szilárd Hulladéklerakó Önkormányzati Társulás gesztor önkormányzata folytassa le saját
helyi rendelete alapján.
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a sportkör 3,9millió forintot nyert a sportpálya feltételeinek javítására
az MLSZ megyei szervezetéhez benyújtott pályázaton. A fejlesztés során 2 db fedett kispad, labdafogó háló, egy
laptop és egy fűnyírótraktor kerül beszerzésre. A pályázat elkészítésében a sportkör nevében köszöni a hivatal
segítségét.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester megköszönve a jelenlétet az ülést berekeszti.
kmf.
Varga György
polgármester

Gál Vilmosné
jegyző

