Határozatok Tára Képviselő - Testület
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S.sz.

Határozat

Tárgy

1.

416/2017. (III.07)

A Berente Nonprofit Kft. ügyvezetőjének – Dr. Csordás Levente - vezető
tisztségviselőnek visszahívása

2.

417/2017. (III.07)

A visszahívott ügyvezető átadás-átvételi eljárásra kötelezése

3.

418/2017.(III.07.)

Dr. Csordás Levente megbízási jogviszonyának megszüntetése

4.

419/2017.(III.07.)

A Berente Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízása

5.

420/2017.(III.07.)

A Berente Nonprofit Kft. ügyvezetőjének díjazása vonatkozása

6.

446/2017.(III.09.)

A 2017. évi szaporítóanyag (vetőmag, facsemete) juttatás

7.

475/2017.(III.09.)

A Berente Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságába tagok
delegálása

Tartalom

Felelős

Határidő

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, mint tulajdonosi jogokat gyakorló alapító Dr. Csordás Levente ügyvezetőt a Berente Nonprofit Kft.
gazdasági társaság (székhely: 3704 Berente, Bem József út 2. sz., cg.: 05-09-028996) ügyvezetői tisztségéből azonnali hatállyal, indoklás mellőzésével
Polgármester
Azonnal
visszahívja a Ptk. 3:25. § (1) bek. c. pontjának rendelkezése alapján.
Berente Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete, mint tulajdonosi jogokat gyakorló alapító a visszahívott ügyvezetőt átadás-átvételi eljárásra kötelezi
Polgármester, Jegyző,
2017. március 7 napján történő lebonyolítással, akként, hogy a nála lévő kulcsokat, iratanyagokat, telefont, valamint minden egyéb az ügyvezetési
2017.03.07
Ügyvezető
tevékenységgel összefüggésben birtokában lévő tárgyat a jegyző részére adja át külön jegyzék ellenében
A képviselő testület azonnali hatállyal megszünteti Dr. Csordás Levente megbízási jogviszonyát a Berente Nonprofit Kft. gazdasági társaság, mint megbízó
Polgármester
Azonnal
képviseletében, tekintettel arra, hogy nevezett ügyvezetői tisztsége a testület döntése által visszahívással megszüntetésre került.
Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, mint tulajdonosi jogokat gyakorló alapító kinevezi vezető tisztségviselővé (ügyvezetővé) Serfőző Józsefet a Berente
Polgármester
Nonprofit Kft. (székhely:
Azonnal3704 Berente, Bem
Alapító Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, mint tulajdonosi jogokat gyakorló dönt arról, hogy az újonnan kinevezett ügyvezető díjazása
havi bruttó 450.000.- Ft, azaz négyszázötvenezer forint, amely megbízási szerződésben rögzített módon kerül teljesítésre az ügyvezető részére.

Polgármester

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a 2017. évi szaporítóanyag juttatásra vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta: A testület azon Polgármester
igényl
1.Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Berente Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságába: Kántor Béla berentei lakost,
Nikázy Zsuzsa miskolci lakost, Daragó László miskolci lakost, a 2017. 03. 09. napjától naptól 3 évig terjedő határozatott időre 2020. március 8. napjáig
megválasztja. 2. Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Berente Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Könyvvizsgálójának Battáné Pétervári
Polgármester
Éva miskolci lakost (kamarai tagság: 001686) választja. 3. A Berente Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata a felügyelő bizottsági tagok
felsorolása és a könyvvizsgáló személye a fentieknek megfelelően módosul.

Azonnal
Folyamatos

Azonnal

A Berente Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 3:109 § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva
az alábbi határozatot hozza, mint a Berente Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja, alapítói jogok gyakorlója: A Miskolci Törvényszék
Cégbírósága által bejegyzett Berente Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 05-09-028996, székhely: 3704 Berente, 5 hrsz) egyszemélyes gazdasági
társaság egyedüli tagja, Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás utca 18., a 2017. év március hó 9. nap megtartott képviselő-testületi ülésén a
társaság Alapító Okiratát a határozat mellékletének megfelelően módosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Berente Nonprofit Kft. alapító
okirat módosításának az aláírására. A képviselő-testület az alapító okirat módosításának elkészítésére, ellenjegyzésére, a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirat elkészítésére, ellenjegyzésére, valamint a változásbejegyzéssel kapcsolatosan a Miskolci Törvényszék Cégbírósága előtti eljárásban a
társaság képviseletének ellátására Lichy Ügyvédi Iroda Miskolc, Dr. Lichy József ügyvéd részére ad megbízást. A Képviselő-testület felkéri a Berente Nonprofit
Kft. ügyvezetőjét, a fenti ügyvédi iroda meghatalmazásával, illetve a fenti ügyvédi iroda közreműködésével intézkedjen az iránt, hogy a változásbejegyzési
eljárás lefolytatásra kerüljön a Miskolci Törvényszék Cégbírósága előtt, illetve intézkedjen az iránt, hogy a változásbejegyzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos
iratok a cégbírósághoz 30 napon belül benyújtásra kerüljenek. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen határozat egy példányának megküldésével
a képviselő-testület döntéséről a Berente Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőjét (ügyvezetőjét) írásban értesítse.

Polgármester,
Ügyvezető

Esedékességkor

477/2017.(III.09.)

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság javadalmazási szabályzatának
elfogadása

Berente Község Önkormányzatának Képviselő- testülete tárgyi előterjesztést megtárgyalta és a következő döntést hozza:1. Berente Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5.§ (3) bekezdése alapján elfogadja
jelen határozat mellékletét képező, Berente Község Önkormányzatának tulajdonát képező gazdasági társaság javadalmazási szabályzatát. 2. A Képviselő-testület
felhívja az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság ügyvezetőjét, hogy intézkedjen a szabályzatnak a cégiratok közé történő letétbe helyezése iránt.

Polgármester,
Ügyvezető

Azonnal

10.

478/2017.(III.09.)

Az Önkormányzat tulajdonában álló, 5 helyrajzi számú, belterületi ingatlan
használatára vonatkozó megállapodás jóváhagyása

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete az Önkormányzat tulajdonában álló, 5 helyrajzi számú, belterületi ingatlan használatára vonatkozó
megállapodást megismerte és az alábbi határozatot hozza: Berente Község Önkormányzatának Képviselő testülete a Berente Nonprofit Kft. részére az átruházott
hatáskörben elvégzendő közfeladatok ellátásának biztosítása végett a jegyzőkönyv mellékletét képező Berente 5 hrsz-ú ingatlan tekintetében, annak használat
jogának bejegyzésére szóló megállapodást jóváhagyja. Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy az ügyvezetővel a megállapodást kösse meg.

Polgármester,
Ügyvezető

Azonnal

11.

491/2017.(IV.20.)

A Berente, Bajcsy-Zs. út csapadékvíz elvezetésének jóváhagyása

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Berente, Bajcsy-Zs. út vízelvezetés kivitelezésével felhatalmazza, megbízza a Berente Nonprofit Kft.-t
.

Polgármester, Jegyző

2017.05.31

12.

502/2017.(IV.20.)

Berente Község Önkormányzatának Képviselő testülete akként határozott, hogy a Berente Nonprofit Kft. (székhely: 3704 Berente, Bajcsy-Zs. u. 33.;
cégjegyzékszám: 05-09-028996) ügyvezetőjének vezető állású munkavállalóként történő foglalkoztatását támogatja 2017. május 1. napjától. A Berente
Nonprofit Kft. (vezető tisztségviselője) Serfőző József (születési ideje: 1959. 05. 05.; anyja neve: Prokai Ilona; lakcíme: 3704 Berente, József Attila u. 11.)
A Berente Nonprofit Kft. (székhely: 3704 Berente, Bajcsy-Zs. u. 33.; cégjegyzékszám:
2017. május 01. napjától ügyvezetői feladatát-tevékenységét határozott idejű munkaviszony keretében látja el, a Munka Törvénykönyve vezető állású
05-09-028996) ügyvezetőjének vezető állású munkavállalóként történő foglalkoztatása
munkavállalókra vonatkozó, 208.§-2011.§-ában foglalt szabályozás szerint: A munkaviszony kezdete: 2017. május 01. A munkaviszony jellege: határozott idejű
A munkaviszony vége: 2020. március 08. A vezető állású munkavállaló munkabére: bruttó 450.000 Ft, azaz Négyszázötvenezer forint A vezető állású
munkavállaló felett a munkáltatói jogokat Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete gyakorolja.

Polgármester

Azonnal,
folyamatosan
2020. március 8.
napjáig

13.

503/2017.(IV.20.)

A Berente Nonprofit Kft. (székhely: 3704 Berente, Bajcsy-Zs. u. 33.) Felügyelő
Bizottság tagjainak díjazása

Polgármester

Azonnal

14.

504/2017.(IV.20.)

A Berente Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról a Miskolci Törvényszék
Cégbírósága Cg.05-10.028996/10. sz. végzésében foglaltak alapján

Polgármester

Azonnal

8.

9.

476/2017.(III.09.)

Berente Község Önkormányzatának Képviselő testülete akként határozott, hogy a Berente Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága tagjainak díjazását bruttó
150.000.- Ft/fő/hó –ban állapítja meg.
Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, mint tulajdonosi jogokat gyakorló alapító a Miskolci Törvényszék Cégbírósága Cg.05-10.028996/10.
sz. végzésében foglaltak alapján akként módosítja a társaság alapító okiratát, hogy annak 12.3. pontjában a felügyelőbizottsági tagok tisztségét három évben
jelöli meg, míg a 13.2. pontjában a könyvvizsgáló megbízatásának idejét 2021. május hó 31. napjában jelöli meg.

15.

512/2017.(V.18.)

A Berente Nonprofit Kft. kiegészítő működési támogatás iránti kérelmének
jóváhagyása

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Berente Nonprofit Kft. kiegészítő működési támogatás iránti kérelmét és az
alábbi döntést hozta. A képviselő-testület a Berente Nonprofit Kft. részére a benyújtott kérelmében előadott indokok alapján a társaságnál dolgozók bérének
rendezése érdekében kiegészítő működési támogatást nyújt, melynek összege: 7.656.970.- Ft. A társaság az átadott pénzösszeggel köteles elszámolni. A
képviselő testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy a támogatás összegének a társaság számlájára történő átutalásáról gondoskodjon.
Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Bajcsy-Zs. utca parkoló kialakítás kapcsán beérkezett, a Telekom kábel
közműkiváltására benyújtott árajánlatát, melynek összege 2.145.000.- Ft+ ÁFA. A képviselő testület a kiváltáshoz szükséges összeg fedezetét, 2.145.000.- Ft+
ÁFA összeget a Berente Nonprofit Kft. részére a parkoló munkálatainak folytatásához biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a pénzösszeg átutalásáról
gondoskodjon.
Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete megvitatva a Berente Nonprofit Kft. ügyvezetőjének körbála beszerzésére benyújtott kérelmét, az alábbi
döntést hozta. A képviselő-testület jóváhagyja a körbálázó beszerzését, melyhez biztosítja az igényelt pénzügyi fedezetet, melynek összege 4.916.981.- Ft. A

16.

522/2017.(V.18.)

A Telekom közműkiváltásra adott árajánlatának elfogadása

17.

557/2017.(VI.06.)

A Berente Nonprofit Kft. körbálázó beszerzésének jóváhagyása

570/2017.(VII.13.)

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete megtárgyalta a Berente Nonprofit Kft. 3704 Berente, Bajcsy-Zs. u. 33. szám alatti 100%-os
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság részére átadandó eszközök, építmények, épületek, gépjárművek használatára, átadására vonatkozó előterjesztést az
meghozta az alábbi döntést. Az átadás-átvételi eljárásban érintett, jelen jegyzőkönyv mellékletét képező kimutatásban szereplő és értékkel ellátott: épületeket,
építmények: ingyeneshasználatba …. ft értékben, kis értékű tárgyi eszközöket, használati tárgyakat: tulajdonba, …… ft értékben meghatározva, nagy értékű
tárgyi eszközöket: ingyenes használatba, gépjárműveket: értéken meghatározva tulajdonba, földterületeket: bérművelésben, állatokat: ingyenesen tulajdonba ….
ft értékben, a Berente Nonprofit Kft. 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság részére átadja. Jelen határozat mellékletét képező eszközöket az
A Berente Nonprofit Kft. részére történő eszközök, tárgyak és szükséges használatban önkormányzat a kft. tulajdonába és használatba adta 2016. szeptember 1 napjától ingyenesen, melynek a piaci értéke a határozat mellékletét képező táblázatban
lévő ingatlanok, épületek térítésmentes átadása, és a földterületek használata
kimutatottak szerint 21.409.369 Ft-ban került meghatározásra. A képviselő testület jelen határozat keretein belül visszavonja a 607/2016. (VI.23.) A Berente
Településgondnokság jogutód nélküli megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozataláról, a 608//2016. (VI.23.) A Berentei Műszaki Ellátó Szervezet
jogutód nélküli megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozataláról, valamint az 1043/2016. (X.13.) önkormányzati határozat a Berente Nonprofit Kft.
részére történő eszközök, tárgyak és szükséges használatban lévő ingatlanok, épületek térítésmentes átadásáról, és a földterületek ingyenes használatáról szóló
határozatait. Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy az átadásról gondoskodjon és a vagyonátadási megállapodást írja alá. A könyvviteli
nyilvántartásokban történő átvezetésekről a Felügyelő Bizottságot haladéktalanul, a képviselő testületet legkésőbb 2017. augusztus 31. napjáig írásban kell
értesíteni.

18.

Berente Község Önkormányzatának Képviselő Testülete megtárgyalta az írásos előterjesztést és a Berente Nonprofit Kft.-vel a közfeladat-, illetve feladatainak
ellátására vonatkozó szerződés tervezetet a jegyzőkönyv mellékletében szereplő tartalommal jóváhagyja. Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét a
szerződés aláírására.
Berente Község Önkormányzatának Képviselő testülete megtárgyalta az előterjesztést és a Berente, József A. u 20. Szám alatti ingaltan esetében a kapubejáró
kiépítését anyagköltségén támogatja. A beruházáshoz szükséges építőanyagot Berente Község Önkormányzata számára kell megvásárolni a 2017 évi
költségvetés tartalékkerete terhére. A munkálatokat a Berente Nonprofit Kft végzi el.

Polgármester,
Ügyvezető

2017. június 17.,
elszámolási
határidő: 2017.
december 31.

Polgármester

2017.06.17

Polgármester,
Ügyvezető

Azonnal

Polgármester,
Ügyvezető

Azonnal,
legkésőbb
2017.08.31.

Polgármester,
Ügyvezető

2017.07.31

Polgármester

Azonnal

19.

571/2017.(VII.13.)

A Berente Nonprofit Kft.-vel megkötendő közfeladat-ellátási szerződés jóváhagyása

20.

572/2017.(VII.13.)

A Berente József Attila utca 20 szám alatti ingatlan kapubejárójának kiépítése

21.

573/2017.(VII.17.)

A közlekedési jelzőtáblák megvásárlásához szükséges fedezet biztosítása

Berente Község Önkormányzatának Képviselő testülete megtárgyalta az előterjesztést és támogatja a településre szükséges közlekedési jelzőtáblák
megvásárlását 111.850.- ft + áfa összegeben a 2017 évi költségvetés tartalékkerete terhére. A táblák kihelyezését a Berente Nonprofit Kft végzi el.

Polgármester,
Ügyvezető

Azonnal

A Berente Nonprofit Kft. átcsoportosítási kérelmének elfogadása, tulajdonosi
hozzájárulás

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Berente Nonprofit Kft. átcsoportosítási kérelmét és az alábbi döntést hozta: A Berente
Nonprofit Kft. a BO-05M/01/010979-1/2017. számú hatósági szerződésben jóváhagyott „START Mezőgazdaság” program keretében igényelt közvetlen
költségek közül az alábbi átcsoportosításhoz tulajdonosi hozzájárulását adja: Eredeti jóváhagyott költségek:Konténer (szociális ) 4.000.500.- Ft, Energiahálózat
kialakítása, fejlesztése (marhatelep) 1.003.300.- Ft, Önitató rendszer (marhatelep) 1.501.140.- Ft,Összesen:6.504.940.- Ft, Módosított költségek: Billenőplatós
teherautó 5.214.940.- Ft, Egytengelyes pótkocsi kistraktorhoz 1.290.000.- Ft, Összesen: 6.504.940.- Ft

Polgármester,
Ügyvezető

Folyamatos

22.

591/2017.(VIII.10.)

