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Jegyzőkönyv
Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 22-én a
Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről
Jelen vannak:
Fürjes Pál, Boda István, Csutor László, Fazekas Zoltán, Galanics Ferenc, Kisgergely
András, Dr. Kósné Dargai Rita, Márton Ferenc, Dr. Mészáros Miklós, Obbágy Csaba, Tartó
Lajos, Tóth Pál, Turiné Orosz Margit, Vitális István képviselők
Távol van: Dr. Bélteczki János képviselő
Jelen van továbbá:
Dr. Almási Csaba
Dr. Sztronga Eszter
Krokavecz Györgyné
Kovács-Hagyó Zoltán
Énekesné Dr. Kótka Andrea
Béri-Vitkó Ilona
Kovács György
Kiss Lajos
Dudásné Balázs Zita
Oroszné Mák Erika
Berki Lajos
Tengely András
Kelemen Sándor
Fukker Bertalan
Ihász Zoltán
Hevér Zoltán
Szabó Gáborné
Ligártné Kovács Hajnalka
Rolof Orsolya
Puskáné Murányi Gabriella
Bíró Ferenc
Borbás Péter
Pap Béláné
Pécsiné Oravecz Andrea

jegyző
aljegyző
PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője
PH. Pénzügyi Osztály vezetője
PH. Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi
Osztály mb. vezetője
PH. Oktatási, Művelődési és Sport Osztály vezetője
PH. Építéshatósági és Műszaki Osztály vezetője
PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály
vezetője
PH. Humánpolitikai Osztály vezetője
PH. Igazgatási és Okmányiroda Osztály mb. vezetője
ÓVCKÖ elnöke
ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője
Borsod Volán Személyszállítási Zrt. vezérigazgatóhelyettes
Borsod Volán Személyszáll. Zrt. területi igazgatója
Közterület Felügyelet képviseletében
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. könyvvizsgálója
Almási Balogh Pál Kórház Nonprofit Kft. képviseletében
Almási Balogh Pál Kórház Nonprofit Kft. képviseletében
Alkotmány Úti Óvoda vezetője
Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője
vállalkozó
jegyzőkönyvvezető
jegyzőkönyvvezető

Fürjes Pál köszönti a jelenlévőket. Mielőtt rátérnének a napi munkára. el kívánja mondani,
hogy a szennyvíz program nagy jelentőségű a város életében, ezért szükségesnek tartja,
hogy tájékoztatást adjon a projekt jelenlegi állásáról. Ózd város Farkaslyuk községgel
együtt pályázatot nyújtott be „Ózd Város és Farkaslyuk Község Önkormányzatai
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szennyvízelvezetési és tisztítási programja” címmel. A program megvalósítása érdekében
2008. április 8-án létrehozták a víziközmű-társulatot. Időközben Farkaslyuk Község
Képviselő-testülete felülvizsgálta döntését, visszavonult a pályázattól, mivel a csatlakozni
kívánt lakosok száma lecsökkent. A pályázat feltételei között szerepelt, hogy a csatlakozási
szándéknak az adott területen 75 %-os, illetve 5 éven belül 92 %-os mértékűnek kell lennie.
Mivel ezt nem tudták mindenütt vállalni, ezért Ózdon is kiesett néhány terület, többek
között Tábla egy része, Center, illetve Szenna jelentős része. Az új feltételeknek megfelelőn
többször átdolgozásra került a pályázat, jelenleg a második forduló anyaga készült el, 3150
bekötési lehetőséggel kell számolni. A víziközmű társulat küldöttgyűlésén új intéző
bizottságot, tisztségviselőket választottak. A társulat új elnököt is választott, az ő
személyében. Döntöttek arról is, hogy a 4 évre megkötött lakástakarék-pénztár
szerződéseket meghosszabbítják 5 évre. Szükséges új küldötteket választani, hiszen vannak
olyan területek, amelyek kiestek az új megvalósítási tervből, és vannak olyan területek, ahol
a régi küldött nem tudja vállalni a képviseletet. Ezért kér minden képviselőt, aki területileg
érintett, hogy az új küldöttek kijelölésében tevékenyen vegyen részt.
Kéri a képviselőket, hogy a mobiltelefonjaikat kapcsolják ki, és a szavazógépet kapcsolják
be. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Elmondja, hogy a meghívóban szereplő
napirendi pontok közül levételre kerülnek a következő napirendi pontok:
- 2.) napirend: Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (….)
önkormányzati rendelete a temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló 8/2011.
(IV. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról
- 3.) napirend: Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (….)
önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek,
az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról szóló 19/2004.
(IV. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
- 5/C napirend: Javaslat „Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. és az Ózdi Sportcentrum
Nonprofit Kft. átalakításával kapcsolatos döntések meghozatala” tárgyú,
26/KH/2011. (II. 17.) számú határozat módosítására
- 20. napirend: Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi üzleti
tervének elfogadására.
A meghívóban 9.) napirendként szereplő „Javaslat a Csónakázó-tó üzemeltetési és
haszonbérleti szerződésének hosszabbítására” c. előterjesztés nyilvános tárgyalása
önkormányzati vagyoni és vállalkozói üzleti érdekeket sért, ezért javasolja zárt ülés tartását.
Kéri, szavazzanak az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásáról.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért azzal, hogy a „Javaslat
a Csónakázó-tó üzemeltetési és haszonbérleti szerződésének meghosszabbítására” c.
előterjesztés zárt ülés keretében kerüljön megtárgyalásra.
Fürjes Pál kérdezi a „Javaslat az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő, illetve
tulajdonába kerülő ingatlanok értékbecslését végző ingatlanforgalmi szakértők
kiválasztására vonatkozó meghívásos pályázat elbírálására” c. anyag előterjesztőjét, hogy
szükséges-e zárt ülés tartása?
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Fazekas Zoltán, mint előterjesztő javasolja zárt ülés tartását, amennyiben a képviselőtestület elfogadja a határozati javaslatot, az eredmény természetesen nyilvános lesz.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak az előterjesztés zárt ülés keretében történő tárgyalásáról.
A Képviselő-testület 13 igen , 1 nem szavazattal egyetért azzal, hogy a „Javaslat az Ózd
Város Önkormányzata tulajdonában lévő, illetve tulajdonába kerülő ingatlanok
értékbecslését végző ingatlanforgalmi szakértők kiválasztására vonatkozó meghívásos
pályázat elbírálására” c. előterjesztés zárt ülés keretében kerüljön megtárgyalásra.
Vitális István egyebek napirend keretében aktuálpolitikai, gazdasági kérdésekben kíván
hozzászólni.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak a napirendi pontokról az elhangzott módosításokkal együtt.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadja el.
1.)

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2011.(….) önkormányzati
rendelete a vásárok és piacok rendjéről szóló 17/2004. (IV.15.) önkormányzati
rendelet és módosító rendeletei hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Polgármester

2/A.)Beszámoló a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. Ózd város
közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2010. évi ellátásáról
Előterjesztő:

helyi

BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. vezérigazgatója

2/B.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Rt.
között 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés módosítására
Előterjesztő:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

3/A.) Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. és az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft.
közötti egyesülési szerződés elfogadására, valamint az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.
Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Polgármester
3/B.) Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. és az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft.
átalakításával kapcsolatban a jogelőd és a jogutód gazdasági társaságok
vagyonmérleg tervezetének és vagyonleltár-tervezetének elfogadására
Előterjesztő: Polgármester
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4.)

Javaslat nyilvános pályázat kiírására a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető
Intézmény (VSI) intézményvezetői és műszaki vezetői állás betöltésére
Előterjesztő:

5.)

Polgármester

Javaslat nyilvános pályázat kiírására az Ózdi TÁVHŐ Kft. ügyvezetői állás betöltésére
Előterjesztő: Polgármester

6.)

Javaslat az önkormányzat 100 %-os tulajdoni részesedésével működő gazdasági és
nonprofit gazdasági társaságai működésének racionalizálására
Előterjesztő:

7.)

Polgármester

Javaslat a Csónakázó-tó üzemeltetési és haszonbérleti szerződésének hosszabbítására
Előterjesztő: Polgármester

8.)

Javaslat az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő, illetve tulajdonába kerülő
ingatlanok értékbecslését végző ingatlanforgalmi szakértők kiválasztására vonatkozó
meghívásos pályázat elbírálására
Előterjesztő: Eseti Bizottság elnöke

9.) Javaslat alapítványi támogatás jóváhagyására
Előterjesztő:

Polgármester

10.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására
Előterjesztő:

Polgármester

11.) Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására
Előterjesztő:

Polgármester

12.) Javaslat önkormányzati hozzájárulásra az UNIVER-CAR Kft. ingatlan értékesítéséhez
Előterjesztő: Polgármester
13.) Javaslat a 2011. évi pályázati céltartalékból megvalósíthatósági tanulmány
elkészítéséhez szükséges fedezet biztosítására
Előterjesztő:

Polgármester
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14.) Javaslat az Alkotmány Úti Óvoda átszervezésére vonatkozó szándéknyilatkozatról
szóló 36/KH/2011. (II. 17.) sz. határozat módosítására
Előterjesztő:

Polgármester

15.) Javaslat az ÓZDINVEST Kft. Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő:

Polgármester

16.) Javaslat kiemelt projektötlet benyújtására az Új Széchenyi Terv keretében megjelent
pályázati felhívásra
Előterjesztő: Fazekas Zoltán alpolgármester
17.) Javaslat Dr. Hős Klára vállalkozó fogorvos helyiségigényének elbírálására
Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
18.) Javaslat az Ózdi Vízmű Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője
19.) Javaslat az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezető főszerkesztője

20.) Javaslat térítésmentesen átadott eszközök önkormányzati tulajdonba vételére és azok
hasznosítására
Előterjesztő:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

21.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő gépjármű üzemeltetésbe adására
Előterjesztő:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

22.) Javaslat a 2011. évi városi imázs keret felosztására
Előterjesztő:
23.)

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

Javaslat a közoktatási
létszámcsökkentésekre
Előterjesztő:

és

közművelődési

intézményeknél

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

végrehajtandó
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24.) Javaslat Kunt Ernő emléktábla elhelyezésére
Előterjesztő:

Civil kapcsolatok tanácsnoka

25.) Javaslat Kisfaludi Strobl Zsigmond Kohász című szobra közterületen való
elhelyezésére
Előterjesztő:

Civil kapcsolatok tanácsnoka

26.) Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok
-.-.Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Fazekas Zoltán alpolgármesternek.
1.) napirend
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2011.(….) önkormányzati rendelete
a vásárok és piacok rendjéről szóló 17/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelet és módosító
rendeletei hatályon kívül helyezéséről
Vitális István elmondja a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és egyhangúlag elfogadásra javasolja. A vásárok és a piac rendjéről önkormányzati
rendeletet nem kell alkotni, arról a kezelő saját hatáskörben rendelkezik. A Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság ülésen elhangzott, kérik a kezelőt, hogy az esetleges változásokról a
képviselő-testületnek mindig adjon tájékoztatást.
Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja ez előterjesztést, a díjtételekről az előzetes tájékoztatást a bizottság is
kéri.
Fazekas Zoltán elmondja, jelen van az ülésen a piacot kezelő Ózdinvest Kft. ügyvezetője, a
kérést ezúttal is tolmácsolja feléje. Kéri, szavazzanak a rendelettel kapcsolatban.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja az alábbi rendeletet:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (III. 23.)
önkormányzati rendelete a vásárok és piacok rendjéről szóló 17/2004.(IV.15.)
önkormányzati rendelet és módosító rendeletei hatályon kívül helyezéséről

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. §
(6) bekezdés b.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
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Hatályát veszti:
1. a vásárok és piacok rendjéről szóló 17/2004.(IV.15.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet),
2. a Rendelet módosításáról szóló 15/2005. (VI.1.) önkormányzati rendelet,
3. a Rendelet módosításáról szóló 39/2005. (XII.29.) önkormányzati rendelet,
4. a Rendelet módosításáról szóló 6/2007. (IV.15.) önkormányzati rendelet,
5. a Rendelet módosításáról szóló 8/2008. (III.25.) önkormányzati rendelet,
6. a Rendelet módosításáról szóló 6/2009. (IV.1.) önkormányzati rendelet,
7. a Rendelet módosításáról szóló 5/2010. (III.26.) önkormányzati rendelet.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester
-.-.-

Fazekas Zoltán alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Fürjes Pál polgármesternek.
2/A.) napirend
Beszámoló a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. Ózd város helyi közlekedésével
összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2010. évi ellátásáról
Fürjes Pál köszönti a Borsod Volán képviseletében megjelent Fukkel Bertalan
vezérigazgató helyettest, és Ihász Zoltán területi igazgatót.
Vitális István az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részletesen megtárgyalta,
és elfogadásra javasolja. Az anyagból kitűnik, hogy számos probléma van a személyszállítás
területén, melyről részletes felvilágosítást adott a Borsod Volán képviselője. Ezek
felszámolására állami döntésre van szükség. A Borsod Volán működésére kihat még az is,
hogy az önkormányzat támogatása és a vállalat igénye között az eltérés még tovább nőtt,
jelentős többlet terhet okoz az üzemanyagár változása, illetve a tanuló-bérlet kérdése.
Tóth Pál ismerteti, hogy az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Obbágy Csaba egyéni képviselőként kihasználja az alkalmat arra, hogy felhívja a figyelmet
a várkonyi út állapotára. Várkony és Center között az út állapota nagyon rossz, olyan
pályázati lehetőséget kell keresni, amely rövid időn belül erre megnyugtató választ ad. A
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tanuló bérletekkel kapcsolatban elmondja, az arányos felhasználást figyelemmel kísérik.
Felhívást tettek közre az intézményekben, hogy mindenki éljen azzal a lehetőséggel, hogy
utólagosan az önkormányzat megtéríti a megvásárolt tanulóbérletek árát.
Kisgergely András elmondja, a bizottsági üléseken átfogó tájékoztatást kaptak a Volán
képviselőitől az elvégzett munkáról. Véleménye szerint nem a jegyárak növelésével kellene
a pénzügyi problémákon úrrá lenni, inkább forgalomszervezési szempontokat kellene
figyelembe venni. Gondol itt arra, hogy pl. ha Szennáról a Kórházba kell eljutni, akkor két
jegyet kell váltani, és két ember esetében már taxival olcsóbb utazni. Kifogásolja, hogy
Szennáról 8 és 10 óra között nincs buszjárat.
Fürjes Pál elmondja, hogy a menetjegy ára Ózdon két éve nem változott, és a többi
városhoz képest nem kiugróan magas. A járatok sűrítését a Volán szűk költségvetéséből
nem lehet megvalósítani. Az átszervezést, vagy a menetrend átalakítását megoldhatónak
tartja, de újabb kiadásokat nem tudnak generálni.
Kéri, szavazzanak a határozati javaslattal kapcsolatban.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
45/KH/2011. (III. 22.) Határozat
Tárgy: Beszámoló a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. Ózd város helyi
közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2010. évi ellátásáról
A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1. A Képviselő-testület a Borsod Volán Személyszállítási Zrt. Ózd város helyi
közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2010. évi ellátásáról szóló
beszámolót megismerte, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
azonnal

2. A forgalomellenőrzés hatékonysága, a jogsértő események megelőzése, az utasok
személy- és vagyonbiztonságának, továbbá a vagyonvédelem eredményességének
javítása érdekében a Városőrség forgalomellenőrzésben való részvételéről 2009.
szeptember 22-én határozatlan időre kötött Együttműködési Megállapodás alapján a
rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségek, személyi feltételek keretén belül biztosítja a
Városőrség forgalomellenőrzésben való részvételét.
Felelős:
Határidő:

Közterület Felügyelet vezetője
folyamatosan

3. A helyi autóbusz közforgalmú közlekedés normatív támogatásának 2011. évi
igénylése céljából kinyilatkozza, hogy
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3.1.

Ózd város helyi közlekedésének működtetéséhez - folyamatos
üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz - 2010. évben 17.000
ezer Ft saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati
támogatással járult hozzá.

3.2.

A helyi autóbusz-közlekedést 2011. január 01-jétől 2011. december 31-ig
folyamatosan fenntartja.

3.3.

Ózd város helyi autóbusz közösségi közlekedésének végzésére Ózd Város
Önkormányzata a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt-vel – mint
szolgáltatóval – az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról
szóló 2004. évi XXXIII. törvény (Atv.) 6. §-ában meghatározott pályázati
eljárás nélkül, a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg a
közszolgáltatási szerződést.

Felkéri a Polgármestert a normatív támogatás igénylésével kapcsolatos további
intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
Építéshatósági és Műszaki Osztály vezetője
értelemszerűen, illetve a pályázati kiírásnak megfelelően
2/B.) napirend

Javaslat Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Rt. között
2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés módosítására
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
és a határozati javaslat 1. pontjának I. változatával javasolja elfogadásra.
Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és szintén az 1. pont I. változatával javasolja elfogadásra.
Fürjes Pál kéri, szavazzanak a határozati javaslatról, az 1. pont I. változatának
figyelembevételével.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
46/KH/2011. (III. 22.) Határozat
Tárgy: Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Rt. között
2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés módosítása
A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
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1. Az Ózd város Önkormányzata és a Borsod Volán Személyszállítási Rt. (jelenleg
BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt) között Ózd város közigazgatási területére
vonatkozóan 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés módosítását az
alábbiak szerint jóváhagyja:
A BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. által készített alábbi menetrend
módosítási javaslatot 2011. április 01-jei hatállyal elfogadja, és a 2004. évi XXXIII.
törvény 9.§ (5) bekezdése figyelembevételével hozzájárul a közszolgáltatási
szerződés – annak 2. sz. melléklete – módosításához.
A Szentsimonból munkanapokon, 16,55 órakor induló 20-as jelzésű autóbusz
végállomása a Kórház megállóhely, ugyanakkor a Ruhagyártól munkanapokon 16,30
órakor induló „2T” jelzésű autóbusz végállomása az Autóbuszállomás.
2. Felhatalmazza a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosítás aláírására.
Felelős: Polgármester
A szerződéskötés előkészítéséért: PH. Építéshatósági és Műszaki Osztály vezetője
Határidő: 2011. március 31.
Fürjes Pál polgármester átadja az ülés vezetését Fazekas Zoltán alpolgármesternek.
3/A.) napirend
Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. és az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közötti
egyesülési szerződés elfogadására, valamint az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. Alapító
Okiratának módosítására
Fazekas Zoltán elmondja, a bizottságok megtárgyalták az előterjesztést, az ott felmerült
problémák egyeztetése után a képviselők megkapták az ülés elején a módosított anyagot, a
vastag betűvel jelzett módosításokkal együtt tárgyalják az anyagot.
Vitális István elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
a vagyonleltár több száz oldalas terjedelme miatt nem került teljes egészében csatolásra az
előterjesztéshez, de minden képviselőnek lehetősége volt a Településfejlesztési és
Vagyongazdálkodási Osztályon a betekintésre. A bizottság elfogadásra javasolja mindkét
határozati javaslatot.
Obbágy Csaba ismerteti az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság egyhangúlag javasolja
elfogadásra a javaslatot.
Tóth Pál elmondja, az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság a javaslatot
megtárgyalta, és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Kelemen Sándor elmondja, hogy ülés elején kiosztásra került az előterjesztés mellékletét
képező Egyesülési Szerződés és az Alapító Okirat módosított változata, amely több jogász
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véleményét tükrözi. Kéri a képviselő-testületet, a határozati javaslat módosítás szerinti
elfogadást.
Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak az I. határozati javaslatról.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
47/KH/2011. (III. 22.) Határozat
Tárgy: Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. és az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közötti
egyesülési szerződés elfogadása, valamint az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. Alapító
Okiratának módosítása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta
és az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. alapítói jogkörében eljárva az alábbi döntést hozta:
1.) A Képviselő-testület a 13/KH/2011. (I.20.) számú határozatában meghozott
átalakulással kapcsolatos döntését megerősíti, mely szerint 2011. április 30-i hatállyal a
kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft-t
(székhely: 3600 Ózd, Bolyki főút 4., cégjegyzékszám: 05-09-017985, adószám:
21910973-2-05, KSH szám: 21910973 9311 599 05) jogutódlással megszünteti.
A Képviselő-testület az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. jogutódlással történő
megszüntetését az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező ÓZDSZOLG Nonprofit
Kft-be (székhely: 3600 Ózd, Zrínyi út 5., cégjegyzékszám: 05-09-017932, adószám:
18422247-2-05, KSH szám: 18422247 5221 599 05) történő beolvadással kívánja
megvalósítani.
Amennyiben az alapító által az átalakulásra megjelölt 2011. április 30-i időpont
valamilyen okból nem tartható, akkor a beolvadás fordulónapja a cégbejegyzés
elrendelését kimondó cégbírósági végzés keltének napja.
2.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a jogutód társaságnak Ózd Város Önkormányzata
továbbra is egyedüli tagja marad.
3.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az átvevő jogutód társaság továbbra is nonprofit
korlátolt felelősségű társasági formában működik tovább.
1-3. pontok vonatkozásában:
Felelős: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője
Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft.
Határidő: értelemszerűen
4.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező,
az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. és az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. között kötendő
egyesülési szerződést elfogadja. Felhatalmazza az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.
ügyvezetőjét a szerződés aláírására.
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5.) A Képviselő-testület elfogadja az egyesülési szerződés mellékletét képező, a jogutód
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft alapító okirat módosítását.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosító és az egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okirat, valamint a módosításhoz kapcsolódó egyéb okiratok
aláírására.
6.) A Képviselő-testület felkéri az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 59. § (1) bekezdése előírása alapján
az Alapító Okirat módosítás cégbírósághoz történő bejelentéséről gondoskodjon.
4-6. pontok vonatkozásában:
Felelős: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: Értelemszerűen
7.) A Képviselő-testület az Egyesülési Szerződésben foglaltak alapján felkéri az
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az átalakulás cégközlönyben történő
előírásoknak megfelelő közzétételéről gondoskodjon.
Felelős: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: döntést követően azonnal

47/KH/2011. (III.22.) Határozat melléklete
EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészt az ÓZDSZOLG Vagyongazdálkodási, Városüzemeltetési és
Szolgáltató Nonprofit Kft (3600 Ózd, Zrínyi M. út 5.; cégjegyzékszám: 05-09-017932;
képviseli: Kelemen Sándor ügyvezető), másrészt az ÓZDI Sportcentrum Sport és
Vagyonkezelő Nonprofit Kft (3600 Ózd, Bolyki főút 4.; cégjegyzékszám: 05-09-017985;
képviseli: Veres Zoltán ügyvezető) között (a továbbiakban együttesen: Felek) az alábbi
feltételekkel:
Előzmények:
A)

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.)
rendelkezéseivel
összhangban
az
ÓZDSZOLG
Vagyongazdálkodási,
Városüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Kft, és az ÓZDI Sportcentrum Sport és
Vagyonkezelő Nonprofit Kft. legfőbb szerveinek jogkörét betöltő Ózd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Gt. 78. § (2) bekezdése alapján az
ügyvezetők által benyújtott, és a felügyelőbizottságok által véleményezett
előterjesztések alapján – 2011. január 20.-án hozott 12/KH/2011. (I. 20.), és
13/KH/2011. (I. 20.) számú határozataival elhatározta a két társaságnak a Gt. 81. §
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(1) bekezdés szerinti beolvadás útján történő egyesülését (a továbbiakban:
„egyesülés”).
B)

Az egyesülés módja beolvadás, amelynek során az ÓZDI Sportcentrum Sport és
Vagyonkezelő Nonprofit Kft megszűnik és beolvad az ÓZDSZOLG
Vagyongazdálkodási, Városüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Kft -be, amely a
beolvadó társaság általános
jogutódja. A beolvadás fordulónapja, - amely
fordulónapra a vagyonmérleg-tervezetek, valamint a vagyonleltár-tervezetek
elkészültek - 2010. december 31.
A fentiekre tekintettel a Felek az alábbiak szerint határozzák meg az egyesülés
feltételeit.

1.

Az egyesülésben résztvevő gazdasági társaságok
Az egyesülő gazdasági társaságok az alábbiak:

1.1

cégnév: ÓZDSZOLG Vagyongazdálkodási, Városüzemeltetési és Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.
székhely: 3600 Ózd, Zrínyi M. út 5.
cégjegyzékszám: Cg. 05-09-017932

1.2

cégnév: ÓZDI Sportcentrum Sport és Vagyonkezelő Nonprofit Kft
székhely: 3600 Ózd, Bolyki Főút 4.
cégjegyzékszám: Cg.05-09-017985
Az egyesülés módja

2.

Az egyesülés módja a Gt. 81. §-a szerinti beolvadás, amelynek során a beolvadó
szerződő fél jogalanyisága a változás cégbejegyzésének napjával megszűnik, és
vagyona, jogai és kötelezettségei, a ÓZDSZOLG Vagyongazdálkodási,
Városüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra, mint
általános jogutódra szállnak át.
Mindezek alapján az egyesülés során létrejövő gazdasági társaság formája nonprofit
korlátolt felelősségű társaság, neve ÓZDSZOLG Vagyongazdálkodási,
Városüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
székhelye 3600 Ózd, Zrínyi M. út 5.
Az egyesülés során átalakulási terv a Gt. 78.§ (4) bekezdés értelmében nem készült.
3.

Az egyesüléssel létrejövő társaság társasági szerződésével kapcsolatos kérdések

3.1

Az Egyesülést követően a társaság egyedüli tagja Ózd Város Önkormányzata, amely
így az egyesüléssel létrejövő társaság kizárólagos tulajdonosa.
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3.2

A beolvadás kapcsán szükségessé válló alapító okirat modosítása tervezete jelen
szerződés 1. számú mellékletét képezi.

4.

Az egyesülésben résztvevő társaságok vagyona
Az egyesülésben résztvevő gazdasági társaságok vagyonát a 2010. december 31-i
fordulónapra készített, független könyvvizsgáló által ellenőrzött vagyonmérlegtervezetek és vagyonleltár-tervezetek tartalmazzák (2. sz. és 3. sz. mellékletek). Az
egyesülés során létrejövő társaság tervezett vagyonát az egyesülést követően a 2010.
december 31-i fordulónapra készített független könyvvizsgáló által ellenőrzött
vagyonmérleg-tervezet és vagyonleltár-tervezet (4. sz. melléklet) tartalmazza.

5.

Versenyhatósági engedély
A Felek kijelentik, hogy a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás
tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24. § alapján az Egyesülés nem igényli a
Gazdasági Versenyhivatal engedélyét, mivel az egyesülő társaságok nettó árbevétele
nem éri el a törvény által előírt szintet.

6.

Záró rendelkezések

6.1

A Felek megállapítják, hogy tagjaik vagyoni hozzájárulásukat maradéktalanul
teljesítették, továbbá kijelentik, hogy nem állnak felszámolás vagy végelszámolás
alatt.

6.2

A Felek rögzítik, hogy az egyesülésben valamennyi érintett gazdasági társaság tagja
részt kíván venni, így a Gt. 71. § (4) bekezdés szerinti elszámolásra nem kerül sor.

6.3

Az összeolvadó társaságoknál működő munkavállalói érdekképviseleti szervek Gt.
79. § (4) bekezdés szerinti tájékoztatására a jelen megállapodás és a megfelelő
társasági határozatokkal történő jóváhagyást követően a Gt.-ben előírt határidőben
sor kerül.

6.4

A Gt. 79. § (5) bekezdés alapján a felek megállapodnak abban, hogy a közlemény
Cégközlönyben tönrténő közzétételének kezdeményezésére az ÓZDSZOLG
Nonprofit Kft-t jelölik ki.

6.5.

A beolvadással összefüggésben felmerülő költségeket az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.
viseli.

6.6.

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Gt. és a Ptk. rendelkezései
irányadóak.

Jelen megállapodást a Felek átolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben
megegyezőt írják alá:
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Ózd, 2011. március …..

Kelemen Sándor
ügyvezető
Ózdszolg Nonprofit Kft

Veres Zoltán
ügyvezető
Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft

Mellékletek:
1. számú melléklet: ÓZDSZOLG Vagyongazdálkodási, Városüzemeltetési és Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság módosított alapító okiratának tervezete
2. számú melléklet: Összeolvadó társaságok vagyonmérleg tervezetei
3. számú melléklet: Összeolvadó társaságok vagyonleltár tervezetei
4. számú melléklet: Egyesülés során létrejövő társaság vagyonmérleg tervezete és
vagyonleltár tervezete.

Egyesülési szerződés 1. melléklete
Az ÓZDSZOLG Vagyongazdálkodási, Városüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (3600 Ózd, Zrínyi út 5.)
Alapító okiratának
Módosítása

1) Az alapító okirat 1. pontja az alábbiakra módosul:
Az alapítás célja:
A nonprofit korlátolt felelősségű társaságként történő működés célja Ózd Város Önkormányzatának
a helyi társadalom széles körét érintő kommunális szolgáltatásainak a biztosítása, a közhasznú
munkavégzés feltételeinek és kereteinek megteremtésével Ózd város és térsége vonatkozásában
jelentős számú munkanélküli foglalkoztatása, továbbá Ózd város lakossága és a vonzáskörzetében
élők számára a sport és szabadidős szolgáltatások átlátható, színvonalas, széles körű biztosítása, a
sporttal összefüggő igazgatási, szervezési, vagyonkezelési feladatok végrehajtása.

2) Az alapító okirat 3. pontja az alábbiakra módosul:
A társaság székhelye és telephelyei:
a, A társaság székhelye:
b, A társaság telephelyei:

3600 Ózd, Zrínyi út 5.
3600 Ózd, Bolyki főút 4.
3600 Ózd, Brassói út 1.
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3) Az alapító okirat 5. pontja az alábbiakra módosul:
A társaság tevékenységi köre:
Főtevékenység megjelölése TEÁOR ’08 szerint:
5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás (közhasznú)
Egyéb tevékenységek megjelölése TEÁOR ’08 szerint:
0240 Erdészeti szolgáltatás
3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3812 Veszélyes hulladék gyűjtése
4211 Út, autópálya építése
4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése (közhasznú)
4311 Bontás
4520 Gépjárműjavítás, -karbantartás
5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5530 Kempingszolgáltatás
5590 Egyéb szálláshely – szolgáltatás
5621Rendezvényi étkeztetés
5629 Egyéb vendéglátás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (közhasznú)
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832 Ingatlankezelés
7311 Reklámügynöki tevékenység
7732 Építőipari gép kölcsönzése
8110 Építményüzemeltetés
8130 Zöldterület kezelés
8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve
társadalombiztosítás) igazgatása
8551 Sport, szabadidős képzés (közhasznú)
8559 Máshová nem sorolt egyéb oktatás
9311 Sportlétesítmény működtetése (közhasznú)
9312 Sportegyesületi tevékenység (közhasznú)
9329 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

4) Az alapító okirat 5/a. pontja az alábbi feladatokkal egészül ki:
/Az ÓZDSZOLG KHT által végzendő közhasznú feladatok:/
1. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
2. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott
sporttevékenység kivételével,

5) Az alapító okirat 6. pontja az alábbiakra módosul:
A közhasznú társaság vagyona:
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A társaság törzstőkéje 27.000.000 Ft, azaz huszonhétmillió forint, amely 21.400.000 Ft, azaz
huszonegymillió-négyszázezer forint pénzbeli betétből és 5.600.000 Ft, azaz ötmillió-hatszázezer
forint nem pénzbeli betétből áll. A pénzbeli, és a nem pénzbeli betétet az alapító a társaság
rendelkezésére bocsátotta.
A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az alapító részére csak a megszűnéskori saját tőke
összege adható ki, az ezt meghaladó vagyont – a Társaság által ellátott közfeladatnak megfelelően –
a városüzemeltetési feladatot ellátó önkormányzati alapítású szervezet részére kell átadni.

6) Az alapító okirat 12. pontja az alábbiakra módosul:
Jogutódlás, a működés időtartama:
A közhasznú társaság a PTK 58. §. (2) bekezdése alapján általános jogutódja a 05-09-001393
cégjegyzékbe bejegyzett KOMSZOLG Kommunális Szolgáltató és Fuvarozási Korlátolt
Felelősségű Társaságnak, továbbá a 05-09-017985 cégjegyzékszámú ÓZDI Sportcentrum Sport és
Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak.
A közhasznú társaság 1996. szeptember 1. napjától működik közhasznú társaságként.
A közhasznú társaság határozatlan időtartamra alakul.
Az alapító okiratot a fentiek szerint módosítani rendelem, a módosításokkal nem érintett
rendelkezései változatlanok maradnak. A módosítás a cégjegyzékbe történő bejegyzés időpontjától
hatályos.

Ózd, 2011. március. …..

Ózd Város Önkormányzata
képviseletében
Fürjes Pál
polgármester

Ellenjegyzem:
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Egyesülési szerződés 2/a. melléklete
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Egyesülési szerződés 2/b. melléklete
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Egyesülési szerződés 4. melléklete

31

32

33

34

Fazekas Zoltán kéri, szavazzanak a II. határozati javaslatról.
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
48/KH/2011. (III. 22.) Határozat
Tárgy: Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. és az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közötti
egyesülési szerződés elfogadása, valamint az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. Alapító
Okiratának módosítása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta
és az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. alapítói jogkörében eljárva az alábbi döntést hozta:
1.) A Képviselő-testület a 12/KH/2011. (I.20.) számú határozatában meghozott
átalakulással kapcsolatos döntését megerősíti, mely szerint 2011. április 30-i hatállyal a
kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft-t
(székhely: 3600 Ózd, Bolyki főút 4., cégjegyzékszám: 05-09-017985, adószám:
21910973-2-05, KSH szám: 21910973 9311 599 05) jogutódlással megszünteti.
A Képviselő-testület az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. jogutódlással történő
megszüntetését az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező ÓZDSZOLG Nonprofit
Kft-be (székhely: 3600 Ózd, Zrínyi út 5., cégjegyzékszám: 05-09-017932, adószám:
18422247-2-05, KSH szám: 18422247 5221 599 05) történő beolvadással kívánja
megvalósítani.
Amennyiben az alapító által az átalakulásra megjelölt 2011. április 30-i időpont
valamilyen okból nem tartható, akkor a beolvadás fordulónapja a cégbejegyzés
elrendelését kimondó cégbírósági végzés keltének napja.
2.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a jogutód társaságnak Ózd Város Önkormányzata
továbbra is egyedüli tagja marad.
3.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az átvevő jogutód társaság továbbra is nonprofit
korlátolt felelősségű társasági formában működik tovább.
1-3. pontok vonatkozásában:
Felelős: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője
Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft.
Határidő: értelemszerűen
4.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező,
az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. és az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. között kötendő
egyesülési szerződést elfogadja. Felhatalmazza az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.
ügyvezetőjét a szerződés aláírására.
5.) A Képviselő-testület elfogadja az egyesülési szerződés mellékletét képező, a jogutód
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft alapító okirat módosítását.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosító és az egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okirat, valamint a módosításhoz kapcsolódó egyéb okiratok
aláírására.
6.) A Képviselő-testület felkéri az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 59. § (1) bekezdése előírása alapján
az Alapító Okirat módosítás cégbírósághoz történő bejelentéséről gondoskodjon.
4-6. pontok vonatkozásában:
Felelős: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: Értelemszerűen

7.) A Képviselő-testület az Egyesülési Szerződésben foglaltak alapján felkéri az
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az átalakulás cégközlönyben történő
előírásoknak megfelelő közzétételéről gondoskodjon.
Felelős: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: döntést követően azonnal
48/KH/2011. (III.22.) Határozat melléklete
EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészt az ÓZDSZOLG Vagyongazdálkodási, Városüzemeltetési és
Szolgáltató Nonprofit Kft (3600 Ózd, Zrínyi M. út 5.; cégjegyzékszám: 05-09-017932;
képviseli: Kelemen Sándor ügyvezető), másrészt az ÓZDI Sportcentrum Sport és
Vagyonkezelő Nonprofit Kft (3600 Ózd, Bolyki főút 4.; cégjegyzékszám: 05-09-017985;
képviseli: Veres Zoltán ügyvezető) között (a továbbiakban együttesen: Felek) az alábbi
feltételekkel:
Előzmények:
A)

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.)
rendelkezéseivel
összhangban
az
ÓZDSZOLG
Vagyongazdálkodási,
Városüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Kft, és az ÓZDI Sportcentrum Sport és
Vagyonkezelő Nonprofit Kft. legfőbb szerveinek jogkörét betöltő Ózd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Gt. 78. § (2) bekezdése alapján az
ügyvezetők által benyújtott, és a felügyelőbizottságok által véleményezett
előterjesztések alapján – 2011. január 20.-án hozott 12/KH/2011. (I. 20.), és
13/KH/2011. (I. 20.) számú határozataival elhatározta a két társaságnak a Gt. 81. §
(1) bekezdés szerinti beolvadás útján történő egyesülését (a továbbiakban:
„egyesülés”).
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B)

Az egyesülés módja beolvadás, amelynek során az ÓZDI Sportcentrum Sport és
Vagyonkezelő Nonprofit Kft megszűnik és beolvad az ÓZDSZOLG
Vagyongazdálkodási, Városüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Kft -be, amely a
beolvadó társaság általános
jogutódja. A beolvadás fordulónapja, - amely
fordulónapra a vagyonmérleg-tervezetek, valamint a vagyonleltár-tervezetek
elkészültek - 2010. december 31.
A fentiekre tekintettel a Felek az alábbiak szerint határozzák meg az egyesülés
feltételeit.

1.

Az egyesülésben résztvevő gazdasági társaságok
Az egyesülő gazdasági társaságok az alábbiak:

1.1

cégnév: ÓZDSZOLG Vagyongazdálkodási, Városüzemeltetési és Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.
székhely: 3600 Ózd, Zrínyi M. út 5.
cégjegyzékszám: Cg. 05-09-017932

1.2

cégnév: ÓZDI Sportcentrum Sport és Vagyonkezelő Nonprofit Kft
székhely: 3600 Ózd, Bolyki Főút 4.
cégjegyzékszám: Cg.05-09-017985
Az egyesülés módja

2.

Az egyesülés módja a Gt. 81. §-a szerinti beolvadás, amelynek során a beolvadó
szerződő fél jogalanyisága a változás cégbejegyzésének napjával megszűnik, és
vagyona, jogai és kötelezettségei, a ÓZDSZOLG Vagyongazdálkodási,
Városüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra, mint
általános jogutódra szállnak át.
Mindezek alapján az egyesülés során létrejövő gazdasági társaság formája nonprofit
korlátolt felelősségű társaság, neve ÓZDSZOLG Vagyongazdálkodási,
Városüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
székhelye 3600 Ózd, Zrínyi M. út 5.
Az egyesülés során átalakulási terv a Gt. 78.§ (4) bekezdés értelmében nem készült.
3.

Az egyesüléssel létrejövő társaság társasági szerződésével kapcsolatos kérdések

3.1

Az Egyesülést követően a társaság egyedüli tagja Ózd Város Önkormányzata, amely
így az egyesüléssel létrejövő társaság kizárólagos tulajdonosa.

3.2

A beolvadás kapcsán szükségessé válló alapító okirat modosítása tervezete jelen
szerződés 1. számú mellékletét képezi.

4.

Az egyesülésben résztvevő társaságok vagyona
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Az egyesülésben résztvevő gazdasági társaságok vagyonát a 2010. december 31-i
fordulónapra készített, független könyvvizsgáló által ellenőrzött vagyonmérlegtervezetek és vagyonleltár-tervezetek tartalmazzák (2. sz. és 3. sz. mellékletek). Az
egyesülés során létrejövő társaság tervezett vagyonát az egyesülést követően a 2010.
december 31-i fordulónapra készített független könyvvizsgáló által ellenőrzött
vagyonmérleg-tervezet és vagyonleltár-tervezet (4. sz. melléklet) tartalmazza.
5.

Versenyhatósági engedély
A Felek kijelentik, hogy a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás
tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24. § alapján az Egyesülés nem igényli a
Gazdasági Versenyhivatal engedélyét, mivel az egyesülő társaságok nettó árbevétele
nem éri el a törvény által előírt szintet.

6.

Záró rendelkezések

6.1

A Felek megállapítják, hogy tagjaik vagyoni hozzájárulásukat maradéktalanul
teljesítették, továbbá kijelentik, hogy nem állnak felszámolás vagy végelszámolás
alatt.

6.2

A Felek rögzítik, hogy az egyesülésben valamennyi érintett gazdasági társaság tagja
részt kíván venni, így a Gt. 71. § (4) bekezdés szerinti elszámolásra nem kerül sor.

6.3

Az összeolvadó társaságoknál működő munkavállalói érdekképviseleti szervek Gt.
79. § (4) bekezdés szerinti tájékoztatására a jelen megállapodás és a megfelelő
társasági határozatokkal történő jóváhagyást követően a Gt.-ben előírt határidőben
sor kerül.

6.4

A Gt. 79. § (5) bekezdés alapján a felek megállapodnak abban, hogy a közlemény
Cégközlönyben tönrténő közzétételének kezdeményezésére az ÓZDSZOLG
Nonprofit Kft-t jelölik ki.

6.5

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Gt. és a Ptk. rendelkezései
irányadóak.

Jelen megállapodást a Felek átolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben
megegyezőt írják alá:
Ózd, 2011. március 10.

Kelemen Sándor
ügyvezető
Ózdszolg Nonprofit Kft

Veres Zoltán
ügyvezető
Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft
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Mellékletek:
1. számú melléklet: ÓZDSZOLG Vagyongazdálkodási, Városüzemeltetési és Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság módosított alapító okiratának tervezete
2. számú melléklet: Összeolvadó társaságok vagyonmérleg tervezetei
3. számú melléklet: Összeolvadó társaságok vagyonleltár tervezetei
4. számú melléklet: Egyesülés során létrejövő társaság vagyonmérleg tervezete és
vagyonleltár tervezete.
Egyesülési szerződés 1. melléklete
Az ÓZDSZOLG Vagyongazdálkodási, Városüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (3600 Ózd, Zrínyi út 5.)
Alapító okiratának
Módosítása

1) Az alapító okirat 1. pontja az alábbiakra módosul:
Az alapítás célja:
A nonprofit korlátolt felelősségű társaságként történő működés célja Ózd Város
Önkormányzatának a helyi társadalom széles körét érintő kommunális szolgáltatásainak a
biztosítása, a közhasznú munkavégzés feltételeinek és kereteinek megteremtésével Ózd város
és térsége vonatkozásában jelentős számú munkanélküli foglalkoztatása, továbbá Ózd város
lakossága és a vonzáskörzetében élők számára a sport és szabadidős szolgáltatások átlátható,
színvonalas, széles körű biztosítása, a sporttal összefüggő igazgatási, szervezési,
vagyonkezelési feladatok végrehajtása.

2) Az alapító okirat 3. pontja az alábbiakra módosul:
A társaság székhelye és telephelyei:
a, A társaság székhelye:
b, A társaság telephelyei:

3600 Ózd, Zrínyi út 5.
3600 Ózd, Bolyki főút 4.
3600 Ózd, Brassói út 1.

3) Az alapító okirat 5. pontja az alábbiakra módosul:
A társaság tevékenységi köre:
Főtevékenység megjelölése TEÁOR ’08 szerint:
5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás (közhasznú)
Egyéb tevékenységek megjelölése TEÁOR ’08 szerint:
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0240 Erdészeti szolgáltatás
3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3812 Veszélyes hulladék gyűjtése
4211 Út, autópálya építése
4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése (közhasznú)
4311 Bontás
4520 Gépjárműjavítás, -karbantartás
5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5530 Kempingszolgáltatás
5590 Egyéb szálláshely – szolgáltatás
5621Rendezvényi étkeztetés
5629 Egyéb vendéglátás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (közhasznú)
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832 Ingatlankezelés
7311 Reklámügynöki tevékenység
7732 Építőipari gép kölcsönzése
8110 Építményüzemeltetés
8130 Zöldterület kezelés
8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve
társadalombiztosítás) igazgatása
8551 Sport, szabadidős képzés (közhasznú)
8559 Máshová nem sorolt egyéb oktatás
9311 Sportlétesítmény működtetése (közhasznú)
9312 Sportegyesületi tevékenység (közhasznú)
9329 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

4) Az alapító okirat 5/a. pontja az alábbi feladatokkal egészül ki:
/Az ÓZDSZOLG KHT által végzendő közhasznú feladatok:/
3. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
4. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján
folytatott sporttevékenység kivételével,

5) Az alapító okirat 6. pontja az alábbiakra módosul:
A közhasznú társaság vagyona:
A társaság törzstőkéje 27.000.000 Ft, azaz huszonhétmillió forint, amely 21.400.000 Ft, azaz
huszonegymillió-négyszázezer forint pénzbeli betétből és 5.600.000 Ft, azaz ötmillió-hatszázezer
forint nem pénzbeli betétből áll. A pénzbeli, és a nem pénzbeli betétet az alapító a társaság
rendelkezésére bocsátotta.
A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az alapító részére csak a megszűnéskori saját tőke
összege adható ki, az ezt meghaladó vagyont – a Társaság által ellátott közfeladatnak megfelelően –
a városüzemeltetési feladatot ellátó önkormányzati alapítású szervezet részére kell átadni.
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6) Az alapító okirat 12. pontja az alábbiakra módosul:
Jogutódlás, a működés időtartama:
A közhasznú társaság a PTK 58. §. (2) bekezdése alapján általános jogutódja a 05-09-001393
cégjegyzékbe bejegyzett KOMSZOLG Kommunális Szolgáltató és Fuvarozási Korlátolt
Felelősségű Társaságnak, továbbá a 05-09-017985 cégjegyzékszámú ÓZDI Sportcentrum
Sport és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak.
A közhasznú társaság 1996. szeptember 1. napjától működik közhasznú társaságként.
A közhasznú társaság határozatlan időtartamra alakul.
Az alapító okiratot a fentiek szerint módosítani rendelem, a módosításokkal nem érintett
rendelkezései változatlanok maradnak. A módosítás a cégjegyzékbe történő bejegyzés
időpontjától hatályos.

Ózd, 2011. március. …..

Ózd Város Önkormányzata
képviseletében
Fürjes Pál
polgármester

Ellenjegyzem:
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Egyesülési szerződés 2/a. melléklete
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