Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én
megtartott ülésének:
a./ tárgysorozata
b./ jegyzőkönyve
c./ határozatai : 254-256/2014.
d./ rendeletei:

TÁRGYSOROZAT

1. Előterjesztés a TI-KÖSZ Kft működésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előadó: Szűcs Dezső polgármester

Egyebek:

M e g h í v o t t a k:
-

Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

-

Takács Edina megbízott aljegyző

Tiszaszentmárton, 2015. január 21.
Szűcs Dezső
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december
15-án a házasságkötő teremben megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Szűcs Dezső polgármester
Boros Gyula képviselő
Kovács Gábor képviselő
Molnár László képviselő
Szabó Károly képviselő
Szélné Pap Aranka képviselő
Meghívottak: Dr. Szép Béláné jegyző
Takács Edina megbízott aljegyző
Szűcs Dezső polgármester köszönti az ülésen megjelenteket és az ülést megnyitja.
Megállapítja, hogy a 7 tagból 6 fő jelen van az ülésen, a testület határozatképes.
Javasolja, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat tárgyalja meg a testület. Ezzel a
képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal egyetért.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: (1) Tsp. Előterjesztés a TI-KÖSZ Kft működésével kapcsolatos döntések
meghozatalára
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Ismert a képviselő-testület előtt, hogy a legutóbbi ülésen úgy döntöttek, hogy az
ügyvezetői feladatok ellátására benyújtott pályázatot nem fogadják el, nem bízzák meg Szabó
Bélánét az ügyvezetői feladatokkal. Tekintettel arra, hogy a gazdasági társaságnak kell, hogy
legyen ügyvezetője és legyen felügyelő bizottság, javasolja, hogy továbbra is Varga Béla
legyen az ügyvezető, akit határozatlan időre nevezzenek ki. A felügyelő bizottság tagjait
pedig öt évre bízzák meg. Megemlíti, hogy legutóbb abba a hibába esett a testület, hogy
december hónapban lejárt a vezetés megbízatása és csak március 28. napjával hozott a testület
döntést. Ezt megelőzve javasolja, hogy a hozzanak döntést a vezetés megbízatásáról.
Javaslattal a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi
határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzati
Képviselő-testületének
254/2014. (XII. 15.) számú
határozata
386.

alapítói határozat elfogadásáról
A Képviselő-testület:
5/2014. (XII. 15.) számú alapítói határozat
A társaság ügyvezetőjének, Varga Bélának (született: 1962. 11. 28., anyja neve: Jónás Ilona)
4628 Tiszaszentmárton, Petőfi S. út 29. szám alatti lakosnak az ügyvezetői megbízatását
2015. január 1. napjától kezdődően határozatlan időre meghosszabbítja.
Az ügyvezető a társaságot egy személyben, önállóan képviseli.
6/2014. (XII. 15.) számú alapítói határozat
2015. január 1. napjától kezdődően a Felügyelő Bizottság tagjai:
Eszenyi József (született: Tiszaszentmárton, 1959. 03. 09., anyja neve: Juhász Ilona)
4628 Tiszaszentmárton, Dózsa Gy. út 31. szám alatti lakos,
Orbán László (született: Kisvárda, 1970. 06. 26., anyja neve: Juhász Magdolna)
4628 Tiszaszentmárton, Kossuth út 28. szám alatti lakos,
Boros Béla (született: Tiszaszentmárton, 1959. 02. 26., anyja neve: Orbán Piroska)
4628 Tiszaszentmárton, Dózsa Gy. út 26. szám alatti lakos.
A felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 5 évre, azaz 2019. december 31. napjáig szól.
A Felügyelő Bizottság tagjai az elnököt egymás közül választják meg.
Felkéri a gazdasági társaság jogi képviselőjét, hogy a változásokat a Cégbíróságra jelentse be.
A határozatról értesülnek:
1./ Varga Béla ügyvezető
2./ Felügyelő Bizottság tagjai
Szűcs Dezső: Javasolja, hogy az ügyvezető illetményét a 2015. január 1. napjától érvényes
garantált illetményben határozzák meg.
Javaslattal a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett és az alábbi
határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzati
Képviselő-testületének
255/2014. (XII. 15.) számú
határozata
Varga Béla ügyvezető illetményének a megállapításáról

387.

A Képviselő-testület:

A TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének,Varga
Béla (született: 1962. 11. 28., anyja neve: Jónás Ilona) 4628 Tiszaszentmárton, Petőfi S. út 29.
szám alatti lakosnak az illetményét 2015. január 1. napjától bruttó 122 ezer forintban állapítja
meg.
A határozatról értesülnek:
1./ Varga Béla Tiszaszentmárton, Petőfi út 29.
2./ gazdasági társaság könyvelője
Szélné Pap Aranka: Nagyon sajnálja, hogy nem találták meg a megfelelő embert a gazdasági
társaság ügyvezetésére. Az a véleménye, hogy ha a jövőben sem lesz ilyen ember, abban az
esetben a névleges ügyvezető mellett a képviselő-testület tagjainak kell a feladatokat
megosztva ellátni.
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy örülne annak, ha a kft. gazdasági részét Boros Gyula
alpolgármester úr felügyelné. Információja szerint ezt ő vállalná is.
Boros Gyula: Megemlíti, hogy az a célja, hogy megmentsék a kft-t. Ő hosszú távon lát rációt
a gazdasági társaságban. Véleménye szerint most az a ciklus van, amikor pénz jöhet a
településre. Ha most nem jön ide pénz, akkor el fog veszni a település. A másik lehetőség, ha
az önkormányzat el kezd mozogni. Ő a gazdasági társaságot szívesen felügyeli.
Ellenszolgáltatást nem kér, csak azon fog dolgozni, hogy tudják talpra állítani ezt a céget. Sok
reményt nem lát arra, hogy a gazdasági társaságnak legyen megfelelő ügyvezetője. Ez nem az
a nagyságrend, ahol szárnyalhatnak a gondolatok pénz nélkül. Nem tudja, hogy mi lesz
januártól júliusig, miből fog a cégnek bevétele keletkezni. Véleménye szerint lehetne a
marketinget indítani. Mire termék lesz, akkorára piacot kell keríteni. Lehet alkut kötni
szállításra. Legfontosabb a bevétel, a kintlévőségek behajtása. Meg kell nézni, hogy mivel
lehet bővíteni a tevékenységet. Elmondja, hogy ő ma döntötte el, hogy ennek a dolognak az
élére áll, szeretné, ha ez a kft. jól működne.
Szabó Károly: Úgy gondolja, hogy nem csak a léalma gyártásra kell koncentrálni. Több
lábon kell állni és szolgáltatni is kell.
Szélné Pap Aranka: Véleménye szerint a légyártás meg lehetne kezdeni, ha hűtőházból
vásárolnának almát. A levet lehetne leadingbe szállítani pasztőrözés nélkül a Siónak, vagy 2
dl-es palackokra tölteni. Az 5 l-es változat is jó, ha találnak rá vevőt. Kórházakat is meg
lehetne keresni, lehet, hogy lenne igény a lé iránt. Úgy gondolja, hogy lehetne venni esztergát
is, ott a műhely, ott az áram.
Szabó Károly: Álláspontja szerint az üzembe szükség lesz mini laborra is. A savasságot
mérni kell, a ph értéket meg kell nézni és össze kell vetni. A meglévő gépekkel lehetne
bérmunkát végezni, a társaságnak van két hótolója. Információja szerint Mándokon béreltek
gépet és legyártották maguknak a szükséges almalevet.

388.

Szűcs Dezső: Javasolja, hogy a képviselő-testület bízza meg Boros Gyula alpolgármestert,
hogy mint önkormányzati megbízott segítse, felügyelje a gazdasági társaság tevékenységét.
Javaslattal a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett
határozatot hozta:

és az alábbi

Tiszaszentmárton Község Önkormányzati
Képviselő-testületének
256/2014. (XII. 15.) számú
határozata
Boros Gyula megbízásáról
A Képviselő-testület:
Boros Gyula alpolgármestert megbízza azzal, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő TIKÖZ Kft. tevékenységének folytatását segítse, támogassa és felügyelje.
A határozatról értesülnek:
1./ Boros Gyula alpolgármester

Mivel az ülésen több tárgy nem volt, azt a polgármester bezárta.

Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző

389.

