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Szám: I. 35-14/2013.                                     


J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2013. május 15-én 14.00 órakor  a Városháza dísztermében  (2890 Tata, Kossuth tér 1.) megtartott  rendkívüli üléséről.


Jelen vannak:	Michl József polgármester
Robozné Schőnfeld Zsuzsanna alpolgármester
Horváthy Lóránt alpolgármester

Borsó Tibor, Brunner Sándor, Dinga László, Gerébi Ákos, Kaszál József, Király István, Kovács Attila Szabó Gyula, dr. Varga András képviselők.     


Az ülésre meghívást kapott:

Kristóf Jánosné könyvvizsgáló,
Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke,
Tatai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke,
Tatai Járási Hivatal Vezetője dr. J. Nagy Éva,
Dr. Szolnoki István kistérségi tiszti-főorvos,
Dr. Vízkeleti András díszpolgár,
Dr. Nemes Lajos prof. díszpolgár,
Markó Gyula díszpolgár,
Kótai László díszpolgár,
Bohács Gyuláné díszpolgár,
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár,
Tatai Televízió Közalapítvány,
KEM Kormányhivatal Lorbert Ferenc,
Tatai Városi Ügyészség Vezetője,
HM 25. Klapka György Lövészdandár Parancsnok,
Tatai Rendőrkapitányság vezetője dr. Friedrich Gábor kapitányságvezető,
Gazdasági Érdekképviseleti Szervezetek KEM Szövetsége,
KEM Kereskedelmi és Iparkamara,
Tatai Civil Társulás vezetője,
Tatai Református Egyházközség,
Szent Imre Plébánia,
Szent Kereszt Plébánia,
Intézmények Gazdasági Hivatala,
Kuny Domokos Múzeum mb. vezetője,
Dr. Pethő Emil humán és ügyrendi bizottság tagja,
Horváth József humán és ügyrendi bizottság tagja,
Dr. Laky Zoltán humán és ügyrendi bizottság tagja,
Ruchti Róbert humán és ügyrendi bizottság tagja,
Viczenáné Czégény Ágnes pénzügyi és városfejlesztési bizottság tagja,
Kiss János pénzügyi és városfejlesztési bizottság tagja,
Szabó Katalin pénzügyi és városfejlesztési bizottság tagja,
24 ÓRA megyei napilap  
Helyi Téma 

A napirendekhez meghívottak:

Mihalovits András a Tatai Távhőszolgáltató Kft ügyvezetője

- a napirendi pontok előterjesztői, előadói.


Az ülésen a meghívottak közül megjelentek: a mellékelt jelenléti íven szereplők.


M i c h l  József polgármester tisztelettel köszönti a mai rendkívüli képviselő-testületi ülésen  megjelenteket.  
Megállapítja a határozatképességet, mivel 12 képviselőből 12 fő jelen van, majd az ülést megnyitja.

Tisztelettel köszönti a Járási Hivatal vezetőjét, és köszönti azokat is, akik tanácskozási joggal vesznek részt, a meghívottakat, a napirendek előadóit, a sajtó képviselőit.

Napirenddel kapcsolatban:

M i c h l  József polgármester javasolja a meghívón szereplő két napirendet kiegészíteni a  „Tájékoztatás a TÁMOP 5.5.4-13/2 kódszámú pályázatról” c. előterjesztéssel, mely most került kiosztásra.
Az előterjesztésből kiderül, egy hozzájárulást szeretne kérni, hogy ebben a pályázatban együttműködjön önkormányzatunk a Szövetség Tatáért Alapítvánnyal. 

S z a v a z á s r a  bocsátja a  „Tájékoztatás a TÁMOP 5.5.4-13/2 kódszámú pályázatról” c. előterjesztés napirendre történő felvételét,

melyet a jelenlévő 12 képviselő, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad.

A meghívón szereplő napirendekhez kérdés, javaslat nem lévén, szavazásra bocsátja a mai ülésen tárgyalandó napirendi pontokat:
N A P I R E N D : 

	a.) A Tatai Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetőjének megbízása

Előterjesztő: Michl József polgármester
          Előadó:        Mürkl Levente  környezetvédelmi és energetikai referens

b.) A Tatai Távhőszolgáltató Kft. jövőbeni működéséről, valamint a 
     koncesszióval kapcsolatos feladatok meghatározásról szóló tájékoztató
          Előterjesztő: Horváthy Lóránt  alpolgármester
          Előadó:         dr.Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető
            Mürkl Levente  környezetvédelmi és energetikai referens
          Meghívott:  Mihalovits András  Tatai Távhőszolgáltató Kft ügyvezető-igazgatója

     2. Tata Építési Szabályzata módosításának előkészítése (TOM-FERR Zrt., 
         Pannon Takarék Bank Zrt., vízgazdálkodási területek)
         Előterjesztő:  Michl József polgármester
         Előadó:           Kiss Zsolt főépítész

     3.Tájékoztatás a TÁMOP 5.5.4-13/2 kódszámú pályázatról
    Előterjesztő: Michl József polgármester
    Előadó:         Lakos Zsuzsa projektkoordinátor


melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
248/2013. ( V.15.) Tata Kt. határozata
a 2013. május 15-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó
napirendi pontok meghatározásáról

Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét képező I-35-13/2013. sz. meghívón szereplő témákat - kiegészítve a „Tájékoztatás a TÁMOP 5.5.4-13/2 kódszámú pályázatról” c. előterjesztés napirendre történő felvételével - az  alábbiak szerint tárgyalja meg:


N A P I R E N D : 

	a.) A Tatai Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetőjének megbízása

Előterjesztő: Michl József polgármester
          Előadó:        Mürkl Levente  környezetvédelmi és energetikai referens


b.) A Tatai Távhőszolgáltató Kft. jövőbeni működéséről, valamint a 
     koncesszióval kapcsolatos feladatok meghatározásról szóló tájékoztató
          Előterjesztő: Horváthy Lóránt  alpolgármester
          Előadó:         dr.Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető
            Mürkl Levente  környezetvédelmi és energetikai referens
          Meghívott:  Mihalovits András  Tatai Távhőszolgáltató Kft ügyvezető-igazgatója

     2. Tata Építési Szabályzata módosításának előkészítése (TOM-FERR Zrt., 
         Pannon Takarék Bank Zrt., vízgazdálkodási területek)
         Előterjesztő:  Michl József polgármester
         Előadó:           Kiss Zsolt főépítész


     3.Tájékoztatás a TÁMOP 5.5.4-13/2 kódszámú pályázatról
    Előterjesztő: Michl József polgármester
    Előadó:         Lakos Zsuzsa projektkoordinátor



N a p i r e n d :

a.) A Tatai Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetőjének megbízása
Előterjesztő: Michl József polgármester
          Előadó:        Mürkl Levente  környezetvédelmi és energetikai referens

b.) A Tatai Távhőszolgáltató Kft. jövőbeni működéséről, valamint a 
         koncesszióval kapcsolatos feladatok meghatározásról szóló 
    tájékoztató
          Előterjesztő: Horváthy Lóránt  alpolgármester
          Előadó:         dr.Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető
            Mürkl Levente  környezetvédelmi és energetikai referens
        
A napirend tárgyalásán jelen van: Mihalovits András  Tatai Távhőszolgáltató
Kft. ügyvezető-igazgatója, és Megyeri Imre.

ponttal kapcsolatban:

M i c h l  József polgármester elmondja, miután a Tatai Távhőszolgáltató Kft. új időszakot kezd, és Mihalovits András a jelenlegi ügyvezető jelezte, hogy a megbízatásának lejártát követően, máshol kívánja folytatni munkáját, ezért a Kft-nél fennálló szerződését nem kívánja meghosszabbítani, így új ügyvezetőt kell kinevezni.
Javasolja, hogy a képviselő-testület bízza meg a Tatai Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetői tisztségével Megyeri Imrét, aki a pénzügyi és városfejlesztési bizottság ülésén már jelen volt, a kérdésekre válaszolt, de itt is lehetőség van kérdések feltételére.
Elmondja, a képviselő-testület a kiosztott kiegészítő anyagból megismerhették a szakmai önéletrajzát, amelyet Megyeri Imre nem kíván szóban kiegészíteni.

Kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

B o r s ó   Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bizottság megtárgyalta a mai rendkívüli ülésén az előterjesztés a.) pontját, és a határozati javaslatban az alapbért bruttó 350.000.-Ft/hó összegben javasolja megállapítani.
A most kiosztott anyag tartalmazza azt a feladatsort, amelyet Megyeri úr a Távhőszolgáltató Kft. megbízásából lát el (a Kft. ügyvezető munkakörének átadás-átvétele, koncessziós társasággal kapcsolatos átadás-átvételi feladatokat, valamint az üzleti tervvel kapcsolatos meghatározás), így a bizottság javasolja kiegészíteni a határozati javaslatot azzal, hogy az elvégzett feladatokról a májusi rendes testületi ülésen számoljon be Megyeri úr.
A kiegészített határozati javaslatot a bizottság jelenlévő 7 tagja, egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.


ponttal kapcsolatban:

M i c h l  József polgármester jelzi, új határozati javaslat került kiosztásra, az alapító okirat módosításába bekerült a Kft. székhelye is, a Tata, Agostyáni út 1-3., amelyről már korábban döntött a testület.

Kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

B o r s ó  Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a Kft. alapító okiratának módosítását és egységes szerkezetbe foglalását, a tárgyi eszközön elvégzett beruházásból adódó pénzügyi tranzakcióról szóló határozati javaslat a.) és b.) pontját, és a 4. határozati javaslatpontot, amely a POLISZER Kft. bérleti szerződésével kapcsolatos.
A határozati javaslat 2. és 3. pontját  I. olvasatban javasolja a bizottság tárgyalni annak érdekében, hogy a májusi testületi ülésre pontosan lássák hogy  az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak, a Kft. fenntartásához, ez évi működéséhez szükséges feladatok ellátásához milyen anyagi fedezetet kell biztosítani. Mivel az ehhez kapcsolódó anyag május 21-re készül el, így javasolja a határozati javaslat 2. és 3. pontját azzal együtt tárgyalni.

M i c h l  József polgármester jelzi, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság javaslatára, csak a határozati javaslat 1. és 4. pontjáról fog szavaztatni.
G e r é b i   Ákos képviselő hozzászólásában elmondja, a 2. és 3. határozati javaslatpontról, ami kimaradt, szükséges lenne döntést hozni május 31-ig, mert fizetési kötelezettségeket tartalmaz. Felhívja a figyelmet, ha már ilyen előterjesztést készítenek, törekedjenek arra, legalább olyan határozati javaslat legyen azokra a feladatokra, amiben szükséges, és nem nagyon halasztható a döntés.


M i c h l  József polgármester elmondja, még május 31-e előtt dönt a 2. és 3. határozati javaslatról a testület, a május 29-i rendes ülésén.

További hozzászólás hiányában s z a v a z á s r a  bocsátja Megyeri Imre megbízatására és alapbérére vonatkozó határozati javaslatot
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Megyeri Imrét (an.: Pásztor Éva, sz.:Tatabánya, 1957. június 23.) 2013. június 1. napjától  2013. december 31 napjáig a munkaviszonyra vonatkozó szabályok figyelembevételével alkalmazza a Tatai Távhőszolgáltató Kft. (2890 Tata, Új út 15.) ügyvezetői  tisztség ellátásával.
Alapbérét bruttó 350.000.- Ft/hó összegben állapítja meg.
melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogad.


M i c h l  József polgármester gratulál Megyeri Imrének, akinek jó munkát kíván.

S z a v a z á s r a  bocsátja a  pénzügyi és városfejlesztési bizottság javaslatára a 2. pontban foglaltakat 
	felkéri Megyeri Imrét, hogy a Tatai Távhőszolgáltató Kft-nél 2013. május 2-tól  létesített jogviszonya - megbízásos, tanácsadói munkakör - alapján készítsen tájékoztatást a képviselő-testület májusi rendes ülésére az aktuális ügyvezetői feladatokról, azok ütemezéséről és teljesítéséről, a koncesszióval kapcsolatos feladatok teljesítéséről, az azzal kapcsolatos esetleges hiányosságokról, valamint a jövőbeni feladatokról.


melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:







Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
249/2013. ( V.15.) Tata Kt. határozata
A Tatai Távhőszolgáltató Kft.  ügyvezetői tisztségéről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Megyeri Imrét (an.: Pásztor Éva, sz.:Tatabánya, 1957. június 23.) 2013. június 1. napjától  2013. december 31 napjáig a munkaviszonyra vonatkozó szabályok figyelembevételével alkalmazza a Tatai Távhőszolgáltató Kft. (2890 Tata, Új út 15.) ügyvezetői  tisztség ellátásával.
Alapbérét bruttó 350.000.- Ft/hó összegben állapítja meg.
	felkéri Megyeri Imrét, hogy a Tatai Távhőszolgáltató Kft-nél 2013. május 2-tól  létesített jogviszonya - megbízásos, tanácsadói munkakör - alapján készítsen tájékoztatást a képviselő-testület májusi rendes ülésére az aktuális ügyvezetői feladatokról, azok ütemezéséről és teljesítéséről, a koncesszióval kapcsolatos feladatok teljesítéséről, az azzal kapcsolatos esetleges hiányosságokról, valamint a jövőbeni feladatokról.


Határidő: 1.pont: 2013. június 1.
                2.pont: 2013. májusi rendes képviselő-testületi ülés
Felelős:  1.pont: Michl József  polgármester
                2.pont: Megyeri Imre


S z a v a z á s r a  bocsátja az alapító okirat módosítását 
Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete mint a Tatai Távhőszolgáltató Kft. tulajdonosa a társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Módosító okirat

Az alapító okirat 2. pont „A társaság neve, székhelye:” 3. sora a következőre módosul:

„2890 Tata, Agostyáni u. 1-3.”

Az alapító okirat 11. pont „Az ügyvezető”  harmadik bekezdése a következőre módosul: 

„A társaság ügyvezetője: Megyeri Imre
Anyja neve: Pásztor Éva
Születési helye és ideje: Tatabánya, 1957 június 23.
Lakcíme: 2800 Tatabánya, Kossuth L. u. 105.

Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól: 2013. június 1-jén kezdődik és 2013. december 31. napjáig érvényes.”

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
250/2013. ( V.15.) Tata Kt. határozata
Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete
a  Tatai Távhő Kft. Alapító Okiratának módosításáról:

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete mint a Tatai Távhőszolgáltató Kft. tulajdonosa a társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Módosító okirat

Az alapító okirat 2. pont „A társaság neve, székhelye:” 3. sora a következőre módosul:

„2890 Tata, Agostyáni u. 1-3.”

Az alapító okirat 11. pont „Az ügyvezető”  harmadik bekezdése a következőre módosul: 

„A társaság ügyvezetője: Megyeri Imre
Anyja neve: Pásztor Éva
Születési helye és ideje: Tatabánya, 1957 június 23.
Lakcíme: 2800 Tatabánya, Kossuth L. u. 105.

Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól: 2013. június 1-jén kezdődik és 2013. december 31. napjáig érvényes.”

Határidő: 2013. május 31.
Felelős:   Michl József polgármester
dr. Kórósi Emőke jegyző


S z a v a z á s r a  bocsátja a Kft. alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalását,
Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete mint a Tatai Távhőszolgáltató Kft. tulajdonosa a társaság alapító okiratát egységes szerkezetbe foglalja az alábbiak szerint:

A Tatai Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata
a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT
(módosításokkal egységes szerkezetben)

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.11-09-002805 számon bejegyzett Tatai Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata, Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének határozataival történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.

1. A társaság alapítója
Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2890 Tata, Kossuth tér1.
Törzsszáma: 1118560

2. A társaság neve, székhelye:
Tatai Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Tatai Távhő Kft.
2890 Tata, Agostyáni u. 1-3.


3. A társaság TEÁOR szerinti tevékenysége

Fő tevékenység: 3530'08' Gőzellátás, légkondícionálás

Egyéb tevékenységek: 3511'08' Villamosenergia-termelés
3513'08' Villamosenergia-elosztás
3514'08' Villamosenergia-kereskedelem
1610 Fűrészárugyártás
0210 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
0220 Fakitermelés
4671 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme
4673 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
4690 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

4. A társaság működésének időtartama

A társaság határozatlan időre alakult.

5. A társaság törzstőkéje:

A társaság törzstőkéje 13.000.000,- Ft, azaz Tizenhárommillió forint, amely teljes egészében pénzbeli betét, amely a törzstőke 100%-a.

Az alapító a teljes pénzbeli betétet a társaság alapításával egyidejűleg a társaság rendelkezésére bocsátotta.




6. A tag törzsbetétje: 

Az alapító – Tata Város Önkormányzata – törzsbetétjének összege 13.000.000,- Ft, azaz Tizenhárommillió forint, amely teljes egészében készpénzből áll.

6/A. Pótbefizetés

A társaság veszteséges működése esetén az alapító a veszteség fedezésére pótbefizetés teljesítését vállalhatja. A pótbefizetés mértékét az alapító az erre vonatkozó határozatban szabályozza.

Az alapító által vállalt pótbefizetés csak pénzben teljesíthető. A pótbefizetésként elrendelt összeg egészét az alapító köteles az erről szóló határozat meghozatalától számított 15 napon belül a társaság rendelkezésére bocsátani.

A veszteség pótlásánál fel nem használt pótbefizetéseket az alapító részére vissza kell fizetni. Visszafizetésre csak a törzsbetét teljes befizetése esetén kerülhet sor.

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

A társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
Az üzletrész csak átruházás esetén osztható fel.
Ha a társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelés folytán új taggal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződéssé módosítani.

9. A nyereség felosztása 

Az alapítót, a társaságnak a Gt. 132.§ (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.
Az adózott eredmény felosztásáról, ezen belül a társaság törzstőkéjének felemeléséről és az alapító részére kifezetendő osztalék meghatározásáról az alapító dönt.

10. Az alapítói határozat

A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt és erről a vezető tisztségviselőt írásban értesíti.
Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
A fentieken kívül az alapító dönt olyan hitel, kölcsön felvételéről, amelyek esetében a hitel, kölcsön összege meghaladja a nettó 5 millió Ft értékhatárt.

11. Az ügyvezető

A társaság ügyvezetője:Megyeri Imre
Anyja neve: Pásztor Éva
Születési helye és ideje: Tatabánya, 1957 június 23.
Lakcíme: 2800 Tatabánya, Kossuth L. u. 105.

Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól: 2013. június 1-jén kezdődik és 2013. december 31. napjáig érvényes.

12. A képviseletre jogosult személy cégjegyzési joga önálló.
A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy a nevét közjegyző által hitelesített módon aláírja.

12/A. A társaság felügyelő bizottsága

Az ügyvezetés ellenőrzésére a társaságnál 3 tagból álló Felügyelő Bizottság működik.

A felügyelő bizottsági tagok megbízatása 2011. október 1-től – 2014. október 31-ig tartó 3 (három) év határozott időre szól.

A Felügyelő Bizottság tagjai: 

- Sasvári Beáta 2890 Tata, Új út 20. sz. alatti lakos
- Fekete Gyula 2890 Tata, Mindszenty tér 2.
- Viczena József 2890 Tata, Fekete út 5. fsz.1.

13. A társaság könyvvizsgálója:

Law on Conto Könyvvizsgáló Zártkörűen működő Részvénytársaság, cégjegyzékszám: 13-10-040594,
Képviselő: Kristóf Jánosné
2100 Gödöllő, Hegedűs Gy. utca 2/a.
Könyvvizsgálói kamarai tagság száma: 001504

Könyvvizsgálatért felelős: Kristóf Jánosné (a.n. Valkó Rozália) 2100 Gödöllő, Hegedűs Gy. utca 2/a szám alatti lakos, kamarai tagsági száma: 001234.

A könyvvizsgáló megbízatása 2011. február 16. napjától – 2015. december 31. napjáig szól.



14. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

15. Egyéb rendelkezések

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Tata, 2013. május …

Az alapító nevében:
Michl József
								polgármester s.k:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az ügyvezetőt a módosítások cégbíróságnál történő átvezetésére.

melyet, a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
251/2013. ( V.15.) Tata Kt. határozata
a  Tatai Távhő Kft. Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete mint a Tatai Távhőszolgáltató Kft. tulajdonosa a társaság alapító okiratát egységes szerkezetbe foglalja az alábbiak szerint:

A Tatai Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata
a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT
(módosításokkal egységes szerkezetben)

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.11-09-002805 számon bejegyzett Tatai Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata, Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének határozataival történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.

1. A társaság alapítója
Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2890 Tata, Kossuth tér1.
Törzsszáma: 1118560

2. A társaság neve, székhelye:
Tatai Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Tatai Távhő Kft.
2890 Tata, Agostyáni u. 1-3.

3. A társaság TEÁOR szerinti tevékenysége

Fő tevékenység: 3530'08' Gőzellátás, légkondícionálás

Egyéb tevékenységek: 3511'08' Villamosenergia-termelés
3513'08' Villamosenergia-elosztás
3514'08' Villamosenergia-kereskedelem
1610 Fűrészárugyártás
0210 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
0220 Fakitermelés
4671 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme
4673 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
4690 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

4. A társaság működésének időtartama

A társaság határozatlan időre alakult.

5. A társaság törzstőkéje:

A társaság törzstőkéje 13.000.000,- Ft, azaz Tizenhárommillió forint, amely teljes egészében pénzbeli betét, amely a törzstőke 100%-a.

Az alapító a teljes pénzbeli betétet a társaság alapításával egyidejűleg a társaság rendelkezésére bocsátotta.

6. A tag törzsbetétje: 

Az alapító – Tata Város Önkormányzata – törzsbetétjének összege 13.000.000,- Ft, azaz Tizenhárommillió forint, amely teljes egészében készpénzből áll.

6/A. Pótbefizetés

A társaság veszteséges működése esetén az alapító a veszteség fedezésére pótbefizetés teljesítését vállalhatja. A pótbefizetés mértékét az alapító az erre vonatkozó határozatban szabályozza.

Az alapító által vállalt pótbefizetés csak pénzben teljesíthető. A pótbefizetésként elrendelt összeg egészét az alapító köteles az erről szóló határozat meghozatalától számított 15 napon belül a társaság rendelkezésére bocsátani.

A veszteség pótlásánál fel nem használt pótbefizetéseket az alapító részére vissza kell fizetni. Visszafizetésre csak a törzsbetét teljes befizetése esetén kerülhet sor.

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

A társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
Az üzletrész csak átruházás esetén osztható fel.
Ha a társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelés folytán új taggal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződéssé módosítani.

9. A nyereség felosztása 

Az alapítót, a társaságnak a Gt. 132.§ (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.
Az adózott eredmény felosztásáról, ezen belül a társaság törzstőkéjének felemeléséről és az alapító részére kifezetendő osztalék meghatározásáról az alapító dönt.

10. Az alapítói határozat

A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt és erről a vezető tisztségviselőt írásban értesíti.
Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
A fentieken kívül az alapító dönt olyan hitel, kölcsön felvételéről, amelyek esetében a hitel, kölcsön összege meghaladja a nettó 5 millió Ft értékhatárt.

11. Az ügyvezető

A társaság ügyvezetője:Megyeri Imre
Anyja neve: Pásztor Éva
Születési helye és ideje: Tatabánya, 1957 június 23.
Lakcíme: 2800 Tatabánya, Kossuth L. u. 105.

Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól: 2013. június 1-jén kezdődik és 2013. december 31. napjáig érvényes.

12. A képviseletre jogosult személy cégjegyzési joga önálló.
A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy a nevét közjegyző által hitelesített módon aláírja.

12/A. A társaság felügyelő bizottsága

Az ügyvezetés ellenőrzésére a társaságnál 3 tagból álló Felügyelő Bizottság működik.

A felügyelő bizottsági tagok megbízatása 2011. október 1-től – 2014. október 31-ig tartó 3 (három) év határozott időre szól.

A Felügyelő Bizottság tagjai: 

- Sasvári Beáta 2890 Tata, Új út 20. sz. alatti lakos
- Fekete Gyula 2890 Tata, Mindszenty tér 2.
- Viczena József 2890 Tata, Fekete út 5. fsz.1.

13. A társaság könyvvizsgálója:

Law on Conto Könyvvizsgáló Zártkörűen működő Részvénytársaság, cégjegyzékszám: 13-10-040594,
Képviselő: Kristóf Jánosné
2100 Gödöllő, Hegedűs Gy. utca 2/a.
Könyvvizsgálói kamarai tagság száma: 001504

Könyvvizsgálatért felelős: Kristóf Jánosné (a.n. Valkó Rozália) 2100 Gödöllő, Hegedűs Gy. utca 2/a szám alatti lakos, kamarai tagsági száma: 001234.

A könyvvizsgáló megbízatása 2011. február 16. napjától – 2015. december 31. napjáig szól.

14. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

15. Egyéb rendelkezések

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Tata, 2013. május …

Az alapító nevében:
Michl József
								polgármester s.k:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az ügyvezetőt a módosítások cégbíróságnál történő átvezetésére.

Határidő:	2013. május 31.
Felelős: 	Michl József polgármester
		Dr. Kórósi Emőke jegyző


S z a v a z á s r a  bocsátja a Tatai Távhőszolgáltató Kft. jövőbeni működésével kapcsolatos határozati javaslat 1. a.) és b.) pontját, 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tatai Távhőszolgáltató Kft. tulajdonosa:

	a.) a társaság üzemeltetésében lévő nagy értékű tárgyi eszközökön végzett beruházások értékét, 29 152 473,- Ft-ot, 2013. április 30. napi könyv szerinti értéken az önkormányzat megtéríti, annak érdekében, hogy a 2012. 12. 12-én megkötött koncessziós szerződés szerint a Koncesszornak átadásra kerülhessenek. A tárgyi eszközök értéke 2013. április 30. nappal beszámításra kerül a 2009. október 2-án kelt üzemeltetési szerződés alapján fizetendő 2012. évi bruttó bérleti díjba, a 2012.07.05-én kelt, a 2012. évi karbantartási feladatok biztosítására adott tagi kölcsönbe a jegybanki alapkamattal növelten teljes egészében, továbbá a 2012.11.30-án kelt, a meghibásodott vezetékszakasz kijavításának költségeire adott tagi kölcsön tőke részébe 624 252,- Ft értékben. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az erről szóló, a I/11-124/2013 előterjesztés 1. mellékletét képező megállapodást aláírja, és felkéri, hogy a költségvetés szeptemberi módosításakor ennek az átvezetéséről gondoskodjon.

b.) felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2009. október 2-án kelt, a távhőszolgáltatáshoz szükséges eszközök, közművek üzemeltetéséről szóló, a Tatai Távhőszolgáltató Kft. és az Önkormányzat között fennálló üzemeltetési szerződés megszüntetéséről szóló megállapodást a Tatai Távhőszolgáltató Kft-vel megkösse.

melyet, a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:







Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
252/2013. ( V.15.) Tata Kt. határozata
a Tatai Távhő Kft. jövőbeni működésével kapcsolatban

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tatai Távhőszolgáltató Kft. tulajdonosa:

a.) a társaság üzemeltetésében lévő nagy értékű tárgyi eszközökön végzett beruházások értékét, 29 152 473,- Ft-ot, 2013. április 30. napi könyv szerinti értéken az önkormányzat megtéríti, annak érdekében, hogy a 2012. 12. 12-én megkötött koncessziós szerződés szerint a Koncesszornak átadásra kerülhessenek. A tárgyi eszközök értéke 2013. április 30. nappal beszámításra kerül a 2009. október 2-án kelt üzemeltetési szerződés alapján fizetendő 2012. évi bruttó bérleti díjba, a 2012.07.05-én kelt, a 2012. évi karbantartási feladatok biztosítására adott tagi kölcsönbe a jegybanki alapkamattal növelten teljes egészében, továbbá a 2012.11.30-án kelt, a meghibásodott vezetékszakasz kijavításának költségeire adott tagi kölcsön tőke részébe 624 252,- Ft értékben. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az erről szóló, a I/11-124/2013 előterjesztés 1. mellékletét képező megállapodást aláírja, és felkéri, hogy a költségvetés szeptemberi módosításakor ennek az átvezetéséről gondoskodjon.
b.) felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2009. október 2-án kelt, a távhőszolgáltatáshoz szükséges eszközök, közművek üzemeltetéséről szóló, a Tatai Távhőszolgáltató Kft. és az Önkormányzat között fennálló üzemeltetési szerződés megszüntetéséről szóló megállapodást a Tatai Távhőszolgáltató Kft-vel megkösse.

Határidő: 2013. június 30. illetve a szeptemberi költségvetés módosítása
Felelős:   Michl József polgármester
   dr. Kórósi Emőke jegyző


S z a v a z á s r a  bocsátja a határozati javaslat 4. pontját,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Dobroszláv utcában található 3043/2 hrsz-ú ingatlan 56 m2 nagyságú részre vonatkozó 2004. április 30-án létrejött, a POLISZER Kft.-vel kötött bérleti szerződés alapján a bérleti díjat a bérlő a Tata Energia Kft. részére teljesítse. 
Felhatalmazza a polgármestert az I/11-124/2013 számú előterjesztés 4. mellékletét képező megállapodás aláírására

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:



Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
253/2013. ( V.15.) Tata Kt. határozata
A tatai 3043/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó engedményezési szerződésről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Dobroszláv utcában található 3043/2 hrsz-ú ingatlan 56 m2 nagyságú részre vonatkozó 2004. április 30-án létrejött, a POLISZER Kft.-vel kötött bérleti szerződés alapján a bérleti díjat a bérlő a Tata Energia Kft. részére teljesítse. 
Felhatalmazza a polgármestert az I/11-124/2013 számú előterjesztés 4. mellékletét képező megállapodás aláírására

Határidő: 2013. június 30. 
Felelős:   Michl József polgármester
   dr. Kórósi Emőke jegyző



2. N a p i r e n d :

    Tata Építési Szabályzata módosításának előkészítése (TOM-FERR 
    Zrt.,  Pannon Takarék Bank Zrt., vízgazdálkodási területek)
    Előterjesztő:  Michl József polgármester
    Előadó:           Kiss Zsolt főépítész


M i c h l   József polgármester jelzi, már korábban is tárgyalta a képviselő-testület e témát.

Kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

B o r s ó  Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előterjesztés határozati javaslatát a bizottság jelenlévő 7 tagja, egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

M i c h l  József polgármester hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
Tata Város Képviselő-testülete elfogadja a Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.06.) önkormányzati rendelet Lk-TV-Z/2, a Gip-IP-3 és a VT övezetek módosításának kezdeményezésére beérkezett véleményeket és kezdeményezi a vélemények alapján pontosított, az I/11-125/2013. sz. előterjesztés 1. melléklete szerinti rendelet-tervezet végső államigazgatási véleményezését.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
254/2013. ( V.15.) Tata Kt. határozata
a Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.06.) önkormányzati rendelet 
az Lk-TV-Z/2, a Gip-IP-3 és a VT övezetekre vonatkozó
módosításának véleményezéséről

Tata Város Képviselő-testülete elfogadja a Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.06.) önkormányzati rendelet Lk-TV-Z/2, a Gip-IP-3 és a VT övezetek módosításának kezdeményezésére beérkezett véleményeket és kezdeményezi a vélemények alapján pontosított, az I/11-125/2013. sz. előterjesztés 1. melléklete szerinti rendelet-tervezet végső államigazgatási véleményezését.

Határidő:	2013. május 27.
Felelős:	Michl József polgármester


3. N a p i r e n d :

     	Tájékoztatás a TÁMOP 5.5.4-13/2 kódszámú pályázatról
    Előterjesztő: Michl József polgármester
    Előadó:         Lakos Zsuzsa projektkoordinátor

M i c h l  József polgármester elmondja, a Szövetség Tatáért Alapítvány egy pályázathoz javasolja, és kéri az önkormányzat együttműködését. Azt gondolja, minden közös programot támogatni szokott a testület, tehát javasolja a képviselőtársaknak, hogy a pályázatban való együttműködést támogassák.
A pályázó előnye azzal, hogy az önkormányzattal együttműködik, azon túl, hogy további négy plusz pontot kap a pályázatbírálathoz, megvalósul  a civil és város együttműködése, amelyet folyamatosan szorgalmaznak. 
Megjegyzi, a májusi rendes ülésre hoz egy olyan pályázatot, ahol az önkormányzat lenne a gesztor, és mellé egy civil szervezetet vonnának be.

G e r é b i  Ákos képviselő szerint is nagyon fontos tevékenység, hogy az önkormányzat segítse a civil szervezeteket, együttműködve bizonyos feladatok megoldásában.
Az előterjesztést figyelmesen elolvasta, de nem nagyon derült ki számára, hogy mit is akarnak csinálni? Az, hogy képzés, klubfoglalkozás, jócselekedeti program, de tudja valaki, miről szól ez a pályázat?

M i c h l  József polgármester megkéri Horváthy Lóránt alpolgármestert, hogy most, mint a civil szervezet jelenlévő egyik képviselője adjon tájékoztatást.

H o r v á t h y  Lóránt alpolgármester elmondja, a cím, és a pályázati lehetőség lefedi azt a tevékenységet, amit ezen pályázaton belül szeretnének elvégezni. A Magyary Tervben több oldalon megfogalmazódott, hogy a városnak milyen elképzelései vannak a lakóterületek közösségével kapcsolatban, mint közösségi, egyéb szakmai, környezeti szempontból. Azt gondolja, nagyon jól illeszthető az alapítvány működéséhez közelálló tevékenységhez, amely a környezetvédelmet, kulturális értékek megőrzését, és a közösségfejlesztést jelenti. Az a program, amelyet Gerébi Ákos képviselőtársa említett, hogy jócselekedeti program, az a lakókörnyezetben élő, arra rászoruló, hátrányos helyzetű emberek segítése, adott esetben a mindennapi gondjaiban való olyan kezdeményezés, ami ha ez a tevékenység valamikor megszűnik, akkor utána egy mintát szolgál az ott élők számára, hogy igen is, figyelni kell egymásra, s nem csak kívülről várni a segítséget. Automatizmussá válhat az, amit példaként ezzel a pályázattal meg lehet mutatni az ott élőknek.


M i c h l  József polgármester további kérdés, észrevétel, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete

	a pályázati tájékoztatást elfogadja.  

felhatalmazza a Polgármestert az I-11-131/2013. sz. előterjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodás aláírására. 

melyet, a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
255/2013. ( V.15.) Tata Kt. határozata
TÁMOP 5.5.4-13/2. kódszámú „Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása” című pályázatról

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete

	a pályázati tájékoztatást elfogadja.  


	felhatalmazza a Polgármestert az I-11-131/2013. sz. előterjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodás aláírására. 


Határidő:	1-2. pont: 2013. június 10. 
Felelős:	Michl József polgármester
		dr. Kórósi Emőke jegyző

M i c h l  József polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy egy órája volt a Tatai Patara sajtótájékoztatója, s ott két dolgot megemlített, amit ilyen formában még a képviselő-testület előtt nem erősített meg. Az egyik, hogy minden esztendőben felmerül az a probléma és kérdés a tataiak részéről, hogy ha egyszer Tatán van ez a rendezvény, akkor nekik miért kell fizetni a belépésért. Abban egyeztek meg a civil szervezetekkel, nonprofit cégekkel, akik ezeket a nagy rendezvényeket rendezik, és amelyekhez a város közössége a területhasználat lehetőségével hozzájárul, hogy ezek a szervezetek, amennyiben belépőjegyet, regisztrációs díjat szednek, abban az esetben kötelezettséget vállaltak arra, hogy a tataiak számára a Tata kártyával rendelkezőknek 50 %-os kedvezményt adnak. Mindegyik szervezet vállalta azt, hogy a belépőjegy, regisztrációs díj egyben ingyenes belépési lehetőséget biztosít a tatai múzeumokban. Ezt a múzeummal való együttműködés keretében biztosítja, s a jegy árából bizonyos összeget, ha jól emlékszik, 80 Ft-ban maradtak belépőjegyenként, térít a múzeum számára a rendezvény idejére való belépés címén. Kérése a képviselőtársakhoz, segítsenek abban, hogy a lehető legkorrektebben tudják a tataiakat ezzel kapcsolatban tájékoztatni.
Tájékoztatja még a képviselőtársakat, hogy a Katonazenekari fesztivál folytatódik a városban, de az idei VI. fesztiválra, a Tatai Patara keretében kerül sor, a pénteki napon.
A város szempontjából megemlíti, ami majd előterjesztés formájában is a testület elé kerül, és majd kéri a képviselő-testület anyagi támogatását, hozzájárulását a költségvetésben. 
Egy irodalmi pályázatot hirdetett meg novella, illetve kisregény pályázat a Tatai Patara történelmi eseményének feldolgozására. Az idei esztendőben  Gárdonyi Géza emlékév van, mindannyian tudják, hogy az egri vár ostroma, története is egy komoly történelmi esemény volt, de a történészektől azt is tudni lehet, hogy a tatai vár törökkori története lényegesen izgalmasabb és érdekesebb, sokkal inkább arról a korról, sokkal másabb, komolyabb képet is megrajzol. 
Erre vonatkozóan irodalmi pályázati kiírásra kerül sor. 2014. februárjáig lehet beadni a pályázatokat, és a következő évi Patarára szeretnék könyv alakban megjelentetni a díjnyertes pályaműveket. Jókai Anna írónő elvállalta, hogy a zsűri elnöki tisztét ellátja, s értékeli a hozzáválogatott további zsűritagokkal együtt a pályamunkákat. Kéri ebben is a képviselőtársak együttműködését, terjesszék ezt a lehetőséget, hogy minél többen foglalkozzanak ilyen értelemben is Tata történelmével.



További napirend nem lévén, a mai rendkívüli testületi ülést 14.35 órakor befejezettnek nyilvánítja.


					Kmf.



M i c h l  József 					dr. K ó r ó s i  Emőke
 polgármester 						jegyző



 

