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E L Ő T E R JE S Z T É S
- a Képviselő-testülethez A TIVA-Szolg Kft. víziközmű szolgáltatáshoz kapcsolódó működtetői vagyonának a
Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. részére történő használatba adásáról,
valamint a TIVA-Szolg Kft. ügyvezetője megbízási jogviszonyáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközmű rendszer üzemeltetéséről
szóló 132/2012. (VI.20.) Kt. számú határozatával döntött arról, hogy tagként lép be a
Hajdúkerületi
és
Bihari
Víziközmű
Szolgáltató
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaságba és a ZRt-vel víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződést kötött, mely
szerződés 2012. június 30. napjától hatályos.
Ennek megfelelően – a testület korábbi döntése szerint - a TIVA-Szolg Kft-vel a víziközmű
rendszerre kötött bérleti szerződés 2012. december 31. napjával megszűnik.
2013. január, február hónapokban a két cég közötti váltás okán lesz egy átmeneti
állapot.
I.
A Tiva-Szolg Kft. működtető eszközeinek a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű
Szolgáltató részére történő átadásról és a szolgáltató változás körülményeiről:
(A tájékoztató a TIVA-Szolg Kft. ügyvezetőjével egyeztetve készült el az általa adott
tájékoztatások és az elmúlt hónapok ZRt-vel történt egyeztetései alapján.)
Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján a 2011. évi CCIX
víziközmű szolgáltatásról szóló törvény előírásainak megfelelően Tiszavasvári Város
víziközmű rendszer üzemeltetését 2013. január 01-től a Hajdúkerületi és Bihari
Víziközmű Szolgáltató Zrt. /továbbiakban HBVSZ Zrt./ végzi.
A 2011. évi CCIX. törvény alapján a Tiva-Szolg Kft. számított felhasználói egyenértéke
12.844, mely nem éri el a jogszabályban meghatározott, 2013. december 31-ig teljesítendő
50.000, a 2014. december 31-ig teljesítendő 100.000, illetve 2016. december 31-ig
teljesítendő 150.000 felhasználói egyenértéket.
A HBVSZ Zrt. Magyar Energia Hivatal által jóváhagyott és kihirdetett felhasználói
egyenérték száma Tiszavasvárival együtt: 153.712
Ezáltal a HBVSZ Zrt. már a 2017. évre előírt felhasználói egyenérték számot is teljesíti.
A Tiva-Szolg Kft. a HBVSZ Zrt. Szolgáltatásának megkezdését követően, 2013. január 01től nem végez tovább víziközmű szolgáltatási tevékenységet. A Tiva-Szolg Kft.
szolgáltatásának végzéséhez igénybe vett szolgáltatási szerződéseket /pl. áram, gáz, telefon,
vegyszerek, stb./ 2012. december 31-i dátummal felmondja.
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A HBVSZ Zrt. ugyanezen szolgáltatásokat 2013. január 01-i dátummal továbbra is
igénybe veszi. Így a Tiva-Szolg Kft. részére ilyen jellegű költségek 2013. január 01.
időponttól nem merülnek fel.
Természetesen a Tiva-Szolg Kft. az igénybe vett szolgáltatások és vásárolt anyagok díjait
maradéktalanul kiegyenlíti.
I.1. Munkavállalók továbbfoglalkoztatása
A Tiva-Szolg Kft. alkalmazásában lévő munkavállalókat a HBVSZ Zrt. jogfolytonosan
tovább foglalkoztatja. Tehát a Tiva-Szolg Kft. dolgozói a cég jogelődjénél, illetve a TivaSzolg Kft-nél munkaviszonyban töltött éveiket nem veszítik el, mivel a HBVSZ Zrt. a
munkaszerződésekben ezeket az éveket elismeri.
A jogfolytonosság vonatkozik a Munkavállalók jelenlegi bérezésére is, tehát a HBVSZ Zrt. a
Tiva-Szolg Kft. által jelenleg biztosított munkabérrel és egyéb bérkiegészítésekkel biztosítja a
továbbfoglalkoztatást folyamatos idejű munkaszerződéssel.
Ezáltal biztosítható, hogy a HBVSZ Zrt. által történő továbbfoglalkoztatásnál a Tiva-Szolg
Kft. jelenlegi Munkavállalói sem anyagi, sem erkölcsi szinten ne károsodhassanak.
A Tiva-Szolg Kft. és a Munkavállalók között az érvényes munkaszerződés 2012. december
31. dátummal közös megegyezéssel megszüntetésre kerül.
I.2. Működtető eszközök
A HBVSZ Zrt. jelenleg nem rendelkezik a működtetéshez szükséges eszközökkel. Ennek fő
oka, hogy a HBVSZ Zrt. megalakításának célja az volt, hogy az önkormányzatok
továbbra is maguk szolgáltassanak, így a Zrt. tagönkormányzatainak jelenleg működő
szolgáltató cégei által végzett szolgáltatásokat fenntartsák és a szolgáltatók eszközeit
megőrizhessék. Ezáltal a HBVSZ Zrt. legegyszerűbb és leghatékonyabb szolgáltatás
megkezdési módja az, hogy ha a tulajdonos Önkormányzatok cégeinek jelenleg tulajdonában
lévő víziközmű szolgáltatáshoz szükséges működtető eszközei átkerülnek a HBVSZ Zrt.
tulajdonába.
Ezáltal elkerülhető az, hogy a megszűnő szolgáltató cégek eszközei elértéktelenedjenek,
továbbá, hogy a HBVSZ Zrt. feleslegesen új eszközöket kezdjen vásárolni a szolgáltatás
végzéséhez.
Tiszavasvári Város Önkormányzat polgármesterének felkérésére a Tiva-Szolg Kft.
elkészíttette hivatalos engedéllyel rendelkező vagyonértékelő vállalkozással, a Tiva-Szolg
Kft. jelenleg használt, víziközmű rendszert működtető eszközének vagyonértékelését.
Az elkészült vagyonértékelés alapján a Tiva-Szolg Kft. tulajdonában lévő működtető
eszközök jelenlegi piaci értéke:
nettó 11.678.300 Ft.
A Tiva-Szolg Kft. üzemeltetésében, de Tiszavasvári Város Önkormányzat tulajdonában
áll jelenleg 2 db munkagép. A Tiva-Szolg Kft. ezekre a gépekre is elkészíttette
vagyonértékelését.
A gépek jelenlegi piaci értéke:
nettó 13.140.000 Ft
Ez utóbbi két gép tekintetében javaslom, hogy azok a 2013 januári testületi ülésen
előterjesztésre kerülő víziközmű rendszer bérleti szerződés – bérleti díj tekintetében
szükséges - módosításakor kerüljenek be az átadásra kerülő vagyonba.
A nettó 11678.300,-Ft értéket képviselő egyéb működtetői vagyon tekintetében az alábbi
megoldások kerültek szóba:
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a) Az egyik megoldás az, ha a HBVSZ Zrt. a jelenleg működő szolgáltató cégektől piaci
áron megvásárolja a működtető eszközöket.
b) A másik javaslat, hogy az Önkormányzat szállítsa le a Tiva-Szolg Kft. törzstőkéjét.
A törzstőke leszállítását követően a működtető eszközök Tiszavasvári Város
Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Ezt követően az Önkormányzat vagy értékesíti
az eszközöket a Zrt. részére, vagy apportálja a HBVSZ Zrt.-be.
c) A működtető vagyon átadási módjának végleges eldöntéséig javasolt, hogy a TivaSzolg Kft. Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyásával
kössön bérleti szerződést a HBVSZ Zrt.-vel.
Fentiek közül javaslom, hogy 2013 januárjától határozatlan időre adja bérbe a TIVA-Szolg
Kft. a működtetői vagyont, azzal, hogy vizsgálja meg a mihamarabbi tulajdonba adás
lehetőségét. Ebben a kérdésben a ZRt-vel további egyeztetéseket kell folytatni, tekintettel
arra, hogy a ZRt. – az ügyvezető előzetes véleménye alapján - olyan álláspontot kíván
képviselni, ami egységesen valamennyi tag önkormányzat által elfogadható megoldást jelent.
Az apportálás esetén például, olyan mértékű működtetői vagyon kerülhetne csak átadásra, ami
azonos arányban módosítaná a szavazati jog mértékét az egyes tag önkormányzatok szintjén
figyelembe véve a jelenlegi állapotot.
Fenti lépések azért szükségesek, hogy a HBVSZ Zrt. a munkavállalók
továbbfoglalkoztatásával, és a működtető eszközök átvételével a teljes joggal és
felelősséggel meg tudja kezdeni 2013. január 01-től Tiszavasvári Város víziközmű
rendszerének üzemeltetését.
I.3. HBVSZ Zrt. működése
A HBVSZ Zrt. elismerve a Tiva-Szolg Kft. eddigi és jelenlegi teljesítményét, 2013. január
01-től üzemigazgatóságként kívánja a további üzemeltetést folyatni Tiszavasvári
településen.
Tehát a Tiva-Szolg Kft. szolgáltatásának befejezését követően a Hajdúkerületi és Bihari
Víziközmű Szolgáltató Zrt. Tiszavasvári Üzemigazgatósága végzi tovább a Tiszavasvári
Város víziközmű rendszer üzemeltetését.
A Tiszavasvári Üzemigazgatóság vezetése alá kerül Polgár és Hajdúdorog települések
víziközmű szolgáltatása is.
A HBVSZ Zrt.-ben Tiszavasvári Üzemigazgatóságon kívül még 3 üzemigazgatóság kezdi
működését. Ezek Hajdúszoboszló, Hajdúböszörmény és Berettyóújfalu településeken
működnek.
Az Üzemigazgatóságok alatt működnek az üzemegységek. Ez Tiszavasvári esetében a fentiek
alapján 3 üzemegységet jelent: Tiszavasvári, Polgár és Hajdúdorog üzemegység.
Az Üzemigazgatóságok végzik az üzemegységek teljes szakmai vezetését. Az
üzemigazgatóságok fölött a Zrt. igazgatósága helyezkedik el.
Ezáltal Tiszavasvári a HBVSZ Zrt. működési területén belül véleményünk szerint igen
komoly szakmai munkát fog végezni a továbbiakban is.
Így a Tiva-Szolg Kft. által végzett szolgáltatás gyakorlatilag tovább működik, de már
mint a HBVSZ Zrt. Tiszavasvári üzemigazgatósága által. Így gyakorlatilag a szolgáltatás
jelenlegi működési módja, és kialakítása változatlan formában marad.
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Változás csak a könyvelés végzésében várható. Mivel a HBVSZ Zrt. központja
Hajdúböszörményben található, ezért a könyvelés is ezen a helyen fog zajlani. Tehát az
ügyfélszolgálaton és a helyi gazdasági irányításon kívül vállalkozási jellegű könyvelés nem
lesz Tiszavasváriban.
Azonban többletfeladatként fog jelentkezni, a Hajdúdorog és Polgár üzemegységek,
Tiszavasvári üzemigazgatóság által történő vezetéséből adódó adminisztratív feladatok
elvégzése.
Így nem csak a fizikai, hanem a szellemi dolgozók is elegendő feladattal kerülnek ellátásra,
biztosítva ezzel a Tiva-Szolg Kft. jelenlegi dolgozóinak jövőbeni munkalehetőségét.
I.4. Lakossági tájékoztatás
A Tiva-Szolg Kft. december hónapban megkezdte szélesebb körű lakossági
tájékoztatását a szolgáltató váltással kapcsolatban. Újságban, tv-ben, szórólapokon
kerülnek a lakosok értesítésre.
A fogyasztók a váltással kapcsolatban nem fognak érezni változást, mivel ugyanazon
személyekkel, ugyanazon eszközökkel és ugyanazon helyeken kerül a szolgáltatás elvégzésre,
illetve az ügyfélszolgálat biztosításra.
A Lakosság csak és kizárólag a vízdíj számlán érezheti a változást, mivel 2013. január 01.
utáni fogyasztásokra már a HBVSZ Zrt. állítja ki a víz és csatornadíj számlákat.
A HBVSZ Zrt. az általa végzett szolgáltatásról az eddigiekben megszokott, tehát a Tiva-Szolg
Kft. által eddig alkalmazott módon tájékoztatja a lakosságot.
I.5. Ügyfélszolgálat
A HBVSZ Zrt. a Tiszavasvári Üzemigazgatóság területén Tiszavasvári településen
ügyfélszolgálatot kíván működtetni.
Az ügyfélszolgálat helye megegyezik a Tiva-Szolg Kft. jelenlegi ügyfélszolgálat helyével.
Az ügyfélszolgálat ügyfélfogadási időpontjai egyelőre változatlan formában maradnak,
biztosítva ezzel a fogyasztók számára a folyamatos információval történő ellátás, illetve
ügyintézés eddigiekben megszokott lehetőségét.
Az ügyfélszolgálaton történő ügyintézési lehetőségek megegyeznek a Tiva-Szolg Kft. által
jelenleg alkalmazott ügyintézési lehetőségek körével.
A telefon, illetve fax számok változatlan formában maradnak.
A honlap és e-mail címek megváltoznak, melyről a HBVSZ Zrt. ügyfélszolgálata
tájékoztatja a lakosságot.
A Tiva-Szolg Kft. honlapja még néhány hónapig működtetésre kerül, melyen a
szolgáltató személyében történő változásról folyamatosan kerülnek tájékoztatásra a
fogyasztók, illetve lehetőség lesz a HBVSZ Zrt. honlapját is elérni.
Mivel a HBVSZ Zrt. ügyfélszolgálatát is ugyanazon személyek látják el, akik a Tiva-Szolg
Kft. ügyfélszolgálatát, ezért a lakossági tájékoztatásban fennakadás, vagy kettősség nem
lehetséges.
I.6. HBVSZ Zrt. által 2013. évtől fizetendő bérleti díj összege
Új adónemként jelenik meg a közműadó. Ennek mértéke
A Tiva-Szolg Kft. által üzemeltetett víz – és csatornahálózat hossza:
Így 2013. évtől fizetendő közműadó összege:

125 Ft/ fm
171,3 km
21.413.000 Ft

2012. július 01-től a Magyar Energia Hivatal részére kötelező felügyeleti díjat fizetni. Ennek
mértéke a felhasználói egyenérték és 150 Ft szorzata.
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Így 2013 évben a Magyar Energia Hivatal részére fizetendő felügyeleti díj: 1.926.600 Ft
Sajnos ezen összegek igen megterhelik a víziközmű szolgáltató működési költségeit. Díjat
azonban 2013. január 01-től a jelenleg hatályos jogszabályok alapján nem emelhetnek.
A HBVSZ ZRt. által jelenleg fizetendő bérleti díj mértéke az átadás-átvétel időszaka
miatt lett 100.000-Ft+ÁFA/hó értékben megállapítva. A bérleti szerződés szerint:
„Szerződő felek megállapodnak, hogy 2013. január 1-től a bérleti díj évente kerül
megállapításra, mely felülvizsgálattal kapcsolatos tárgyalásokat a megelőző év december
15-ig a felek lefolytatják.
2013. január 1-től a bérleti díjat a bérlő számla ellenében, negyedévente esedékesen,
minden negyedévet követő hónap 15. napjáig köteles a bérbeadó számlájára történő
utalással megfizetni.”
Fenti számítások figyelembe vételével a TIVA-Szolg Kft.-nek számítást kell végeznie a
2013. január 1. napjától esedékes éves bérleti díj vonatkozásában.
Ez az összeg Szorgalmatos és Tiszavasvári között fog megoszlani, tekintve, hogy a
vezetékrendszer közös tulajdon.
Mindezen kérdésekben további egyeztetések után javaslom, hogy a testület 2013
januárjában döntsön.
I.7. A Tiva-Szolg Kft. 2013. évtől végzendő tevékenysége
A Tiva-Szolg Kft. 2013. január 01. időpontot követően nem végez víziközmű szolgáltatási
tevékenységet. Mivel a Tiva-Szolg Kft. csak és kizárólag víziközmű szolgáltatást végzett,
2013. január 01-től gyakorlatilag teljesen befejezi tevékenységét.
A cég jelenleg futó szerződéseit felmondja 2012. december 31. dátummal, így 2013.
január 01-től már nem merülnek fel a szolgáltatás során eddig, a szolgáltatás végzése
miatt felmerülő költségek, a számlák és fizetési felszólítások, postai költségén, illetve a
megbízási és egyéb díjakon kívül.
A dolgozók teljes mértékben átkerülnek a HBVSZ Zrt. alkalmazásába, ezért már
alkalmazottai sem lesznek a cégnek.
Mivel a működtető eszközök is feltehetőleg a HBVSZ Zrt. tulajdonába kerülnek át, ezért a
Tiva-Szolg Kft. tulajdonképpen egy üres cég lesz, alkalmazottak, eszközök és tevékenység
nélkül.
Azonban a Tiva-Szolg Kft-nek egy rövidebb ideig még mindenképp működnie kell.
Ennek okai a következőek:
A Tiva-Szolg Kft. november hónapban megkezdte a vízóra leolvasásokat annak érdekében,
hogy a HBVSZ Zrt. szolgáltatása elindításakor a lehető legpontosabb adatok álljanak
rendelkezésre a vízórákban lévő mennyiségekről.
A vízóra leolvasás jelenleg is zajlik, előre láthatólag február közepén fejeződik be.
A leolvasások így átcsúsznak a HBVSZ Zrt. szolgáltatás megkezdési idejére. Ezt a két
szolgáltató úgy oldja meg, hogy amit 2012. december 31-ig olvas le vízórákban lévő
fogyasztási mennyiségeket a Tiva-Szolg Kft., az teljes mértékben a cég bevétele. Amely
órákat 2013. január 01. után olvasnak le, az órában lévő fogyasztási mennyiséget arányosítják.
Tehát átlag kerül számításra, mely alapján a 2012. december 31-ig számolt mennyiség a TivaSzolg Kft., a 2013. január 01. és a leolvasás között számított átlagérték a HBVSZ Zrt.
bevétele lesz, mivel 2013. január 01-től már a HBVSZ Zrt. viseli a szolgáltatás során
felmerülő mindennemű költséget.
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A HBVSZ Zrt. természetesen nem számít fel külön díjat a 2013. január 01. utáni vízóra
olvasásokért, hiszen a cég érdeke is a minél pontosabb átadás-átvétel véghezvitele.
Mivel a Tiva-Szolg Kft.-nek már nem lesznek alkalmazottai, így 2013. január 01. után már a
vízóra olvasás és számlázási tevékenységek már a HBVSZ Zrt. alkalmazottai által történnek.
A vízórák leolvasását követően mindkét vállalkozás kiállítja a fogyasztással arányos vízés csatornadíj számláit.
A Tiva-Szolg Kft. a kiállított számlák fizetési határidejének lejártát követően fizetési
felszólítást küld a Fogyasztók részére.
Mivel a Tiva-Szolg Kft. 2013. január 01-től már nem víziközmű szolgáltató, ezért a meg nem
fizetett számlák behajtását már csak jogi úton tudja véghez vinni.
Ameddig víziközmű szolgáltatóként végezte tevékenységét, lehetősége volt az illetékes
NNSZ tájékoztatása mellett a vízszolgáltatás korlátozására.
2013. január 01-től ez a fajta lehetősége megszűnik a cégnek.
Ezért a fizetési felszólítások határidejének lejártát követően a Képviselő-testületnek szükséges
döntést hoznia arról, mi legyen a Tiva-Szolg Kft. közüzemi díj kintlévőségeinek sorsa.
Erre több lehetőséget vettünk számításba
1.
Árajánlatok beszerzését követően a kintlévőségek értékesítése.
2.
Árajánlatok beszerzését követően a kintlévőségek behajtó cégnek történő
továbbadása.
3.
Kerüljön át az Önkormányzathoz a teljes kintlévőség állomány és az
Önkormányzat próbálja meg behajtani a kintlévőséget.
4. A TIVA-Szolg Kft. végelszámolása esetén végelszámolóval követelésbehajtás. (A
végelszámolás maximális időtartama 3 év.)
(Az ezzel kapcsolatos döntést a 2013. januári testületi ülésre tervezzük előterjeszteni.)
A Tiva-Szolg Kft. jelenleg a tartozásokra fizetési felszólítást küld meg. Ennek
eredménytelensége esetén az adott ingatlan vízfelhasználásának korlátozása kezdődik meg.
Sem az önkormányzatnak, sem a behajtó cégeknek ez a lehetősége nem áll fenn. Ezáltal a
kintlévőség behajtásának eredményessége sajnos kérdéses.
Mivel a Tiva-Szolg Kft.-nek 2013. január 01. után is működnie kell, ezért javasolt az
alábbi személyek megbízásos jogviszonyban történő foglalkoztatása.
A cég jelenlegi ügyvezetője is 2013. január 01-től a HBVSZ Zrt. alkalmazottja lesz. Így a
Tiva-Szolg Kft. ügyvezetői megbízása alkalmazotti jogviszonyban megszűnik.
A zökkenőmentes átállás érdekében javasolt, hogy a cég jelenlegi ügyvezetője 2013. január
01-től megbízásos jogviszonyban végezze tovább a cég ügyvezetését a 2012. évi mérleg
elkészítéséig.
Mivel 2013. január 01. után is állít ki a Tiva-Szolg Kft. számlát, továbbá le kell zárni a cég
2012. évi működését, mindenképp szükséges 1 fő gazdasági vezető, illetve 1 fő gazdasági
ügyintéző megbízásos jogviszonyban történő továbbfoglalkoztatása. Javasolt, hogy ez a 2
személy is a Tiva-Szolg Kft. jelenlegi alkalmazottai közül kerüljön kijelölésre az ügyvezető
által.
Így biztosítható, hogy a Tiva-Szolg Kft. ügyfélszolgálata is információt szolgáltathat az
ügyfelek részére, biztosítható a Tiva-Szolg Kft. pénztárába történő befizetés, illetve
biztosítható a mérleg elkészítésének lehetősége is.
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A 2012. évi mérleg lezárását követően javasolt a vállalkozás megszűntetését megkezdeni,
ezáltal a megbízásos jogviszonyú foglalkoztatottak jogviszonyát megszüntetni. Mint
említésre került, a Tiva-Szolg Kft. alkalmazott és eszköz nélkül marad, továbbá tevékenysége
is csak a víziközmű szolgáltatásra korlátozódott, ezért a cég további, költségekkel járó
fenntartása nem indokolt.
A végelszámolás befejezését követően a Tiva-Szolg Kft. megszűnik.
A TIVA-Szolg Kft ügyvezetője fentieknek megfelelően közös megegyezéssel kérte 2012.
december 31. napjával munkaviszony megszüntetését.
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 174/2011. (VII.21.) Kt. számú
határozatával 2011. augusztus 1. napjától kezdődő határozatlan időre Szabó Andrást bízta
meg a Tiva-Szolg Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával, mely feladatot munkaviszony
keretében látja el.
Igaz, hogy a Tiva-Szolg Kft. 2013 januárjától nem végezhet víziközmű-szolgáltatást, azonban
az áthúzódó feladatok ellátása miatt tovább kell, hogy működjön, így ügyvezetőre is szükség
van. Tény azonban, hogy ezen feladatok ellátása már nem fog teljes munkaidős ügyvezetőt
igényelni. Véleményem szerint célszerű, hogy a 2013-ra áthúzódó feladatokat is Szabó
András lássa el, de nem munkaviszony, hanem megbízási jogviszony keretében.
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) 22.§ (2) bekezdése
lehetőséget ad arra, hogy az ügyvezető megbízás keretében lássa el a feladatokat.
Gt. 22.§ (2) bekezdés: „A vezető tisztségviselőt e minőségében megillető jogokra és az őt
terhelő kötelezettségekre - a törvényben meghatározott eltérésekkel a) a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályait (társasági jogi jogviszony) vagy
b) a munkaviszonyra irányadó szabályokat
kell alkalmazni.”
Fentiek alapján két lehetőség merült fel:
1. Az egyik, hogy a képviselő-testület, mint a Tiva-Szolg Kft. taggyűlése Szabó
András, mint ügyvezető munkaviszonyát – kérelemre - közös megegyezéssel 2012.
december 31. napjával szüntesse meg és munkaviszony helyett 2013. január 1.
napjától, heti 4 órában határozatlan időre bruttó 60.000,-Ft megbízási díjért
foglalkoztassa, szintén az ügyvezetői feladatok ellátásért, tekintve, hogy a Gt. 151.
§-ában foglaltak szerint a Kft. ügyvezetés nélkül nem maradhat.
2. A másik megoldáshoz szükséges azt tisztázni, hogy a HBVSZ ZRt. munkáltatói
szempontból jogutódja-e a Kft-nek. Tekintetbe véve, hogy a HBVSZ ZRt.-vel
folytatott tárgyalások alapján a HBVSZ ZRt. a Kft. vezetőjével külön
megállapodást köt a foglalkoztatottak vonatkozásában, azokat átveszi, olyan
módon, hogy az jogfolytonos legyen, ezen túlmenően egy átmeneti időszakban a
rendszer működtetéséhez szükséges vagyont is a Kft-től bérli, majd veszi meg a
HBVSZ ZRt. a jogutódlás igazolható. E szerint amennyiben a testület
felhatalmazza a polgármestert egy ugyanilyen tartalmú jogfolytonosságot
biztosító megállapodás megkötésére Szabó András esetében a HBVSZ ZRt-vel, az
ügyvezető beosztású munkaviszony tekintetében jogutódlás áll be azzal, hogy
maga a beosztás változik a HBVSZ Zrt-n belül – mivel ott nem ügyvezetői
minőségben, hanem vezető beosztásban fog állni – elegendő csak 2013. január 1.
napjától dönteni a megbízási jogviszonyról a testületnek, nem szükséges 2012.
december 31. napjával megszüntetni a jogviszonyt.
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Mindkét esetben módosítani szükséges a TIVA-Szolg Kft. alapító okiratát, ami
taggyűlési hatáskör. (A TIVA-Szolg Kft. taggyűlése a képviselő-testület, ezért szerepel
taggyűlési alapítói határozatszám megjelölés is a határozat-tervezetben.)
A közös megegyezéssel történő megszüntetés esetén a szabadságmegváltás kérdésében is
döntenie kell a testületnek.
Fentiek alapján a jogutódlással történő átadást javaslom a testületnek.
II.
Fentiek alapján a testületnek jelenleg szükséges döntést hoznia a működtetői
vagyon átmeneti használatba adásáról 2013. január 1. napjától, ill. a TIVA-Szolg Kft.
ügyvezetője foglalkoztatási jogviszonya módosításáról. Az ügyvezető munkaviszonyának
megbízási jogviszonyra módosítását javaslom heti 4 óra munkavégzés mellett, bruttó
60.000.-Ft megbízási díjért. A megbízási jogviszonyt határozatlan időre javaslom
létrehozni, azzal, hogy a testület a megbízási jogviszony megszűntetésről a Tiva-Szolg
Kft. esetleges eladásakor, vagy annak bármilyen formában történő megszűntetésével
egyidejűleg dönt.
A jelenleg hatályos víziközmű rendszer bérleti szerződésének módosításáról a bérleti díj
vonatkozásában, mind Tiszavasvári, mind Szorgalmatos döntése szükséges, melyet a
2013. januári ülésre a testület elé kívánok terjeszteni a korábban ismertetett kintlévőség
behajtására tett javaslattal egyidejűleg.
Mindezeket követően a kintlévőség kérdésében történő döntés ismeretében kerülne sor a
társaság megszűntetésére, ill. az ügyvezető megbízási jogviszonyának megszűntetésére.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésemet megtárgyalni,
határozat-tervezetemet elfogadni szíveskedjenek.

Tiszavasvári, 2012. december 10.

Dr. Fülöp Erik sk.
polgármester
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HATÁROZAT-TERVEZET
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
………/2012. (……..) Kt. számú
határozata
A TIVA-Szolg Kft. víziközmű szolgáltatáshoz kapcsolódó működtetői vagyonának a
Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. részére történő használatba adásáról,
valamint a TIVA-Szolg Kft. ügyvezetője megbízási jogviszonyáról
(amely a TIVA-SZOLG Kft. taggyűlése vonatkozásában a …./2012.(……..) számú
alapítói határozatnak minősül)
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „A TIVA-Szolg Kft. víziközmű
szolgáltatáshoz kapcsolódó működtetői vagyonának a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű
Szolgáltató Zrt. részére történő használatba adásáról, valamint a TIVA-Szolg Kft.
ügyvezetője megbízási jogviszonyáról” szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést
hozza:
I. Az előterjesztés ismertető részében foglalt tájékoztatást elfogadja és az ügyvezető
foglalkoztatási jogviszonya tekintetében – mint a TIVA-Szolg Kft. taggyűlése - az alábbiak
szerint dönt:
A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt., mint a TIVA-Szolg Kft.
(székhelye: 4440 Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz., cégjegyzékszáma: Cg. 15-09-063127)
munkáltatói jogutódja átveszi Szabó András (sz.: ………………., an.:…………………)
munkavállalót 2013. január 1. napjától határozatlan időre a határozat 1. mellékletét
képező megállapodás szerint, azzal, hogy nevezett beosztása ügyvezető beosztásról
üzemigazgató beosztásra változik.
II. A képviselő-testület, mint a Tiva-Szolg Kft. taggyűlése, Szabó Andrást (sz.:
……………………., an.: …………………….) 2013. január 1. napjától határozatlan
időtartamra, megbízási jogviszony keretében foglalkoztatja heti négy órában, kötetlen
munkaidővel, bruttó 60.000,-Ft megbízási díjért, a Tiva-Szolg Kft. ügyvezetői feladatai
ellátására, ügyvezetői beosztásban.
III. A TIVA-Szolg. Kft által hivatalos engedéllyel rendelkező vagyonértékelő
vállalkozással nettó 11.678.300 Ft értékben felértékeltetett, a Tiva-Szolg Kft. által
jelenleg használt, víziközmű rendszert működtető eszközére 2013. január 1. napjával az 2.
melléklet szerinti tartalommal bérleti szerződés köt.
IV. A képviselő-testület, mint a TIVA-Szolg Kft. taggyűlése az alábbiak szerint
módosítja a TIVA-Szolg Kft. alapító okiratát:
„1./

Az alapító okirat 7./ B./ pontja az alábbiak szerint módosul:

B./

Az ügyvezetés, az ügyvezetés módja:

A társaság ügyvezetője Szabó András (sz.: …………………………..) 4440 Tiszavasvári,
…………………….. sz. alatti lakos. A társaság taggyűlési hatáskörét gyakorló Tiszavasvári
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Város Önkormányzata képviselő-testülete Szabó András ügyvezetőt 2013. január 1. napjától
határozatlan időtartamra megbízási jogviszony keretében foglalkoztatja heti négy órában,
kötetlen munkaidővel a …../2012 (…………..) Kt. számú határozatával.
A vezető tisztségviselőt e minőségben megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre – a
törvényben meghatározott eltérésekkel – a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályait (társasági
jogi jogviszony) kell alkalmazni.
Az ügyvezető a hatáskörébe tartozó ügyekben önállóan jogosult dönteni. Az ügyvezető
gyakorolja a GT-ben és egyéb jogszabályokban, illetve a társaság belső szabályzataiban az
ügyvezető részére megállapított jogokat.
2./ Az alapító okirat 8./ A./ pontja az alábbiak szerint módosul:
A társaság képviselője az ügyvezető. A társaság képviselője Szabó András ügyvezető, akinek
ezen megbízatása 2011. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra szól.
Az ügyvezető a hatáskörébe tartozó ügyekben önállóan jogosult dönteni, a gazdasági
társaságot önállóan, teljes körű képviseleti joggal képviseli harmadik személyekkel szemben,
valamint bíróságok és más hatóságok előtt azzal, hogy a társasággal munkaviszonyban álló
munkavállalók tekintetében – az ügyvezető kivételével – a munkáltatói jogokat az ügyvezető
gyakorolja. A megbízási jogviszonyban álló ügyvezető tekintetében a munkáltatói jogokat a
taggyűlés gyakorolja.
A társaság ügyvezetője az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a gazdasági társaság
munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel.
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete …../2012. (XII.12.) Kt. sz.
határozatával (amely az …./2012. (XII.12.) számú alapítói határozatnak minősül) 2012.
december 12-én módosította a TIVA-Szolg Kft. alapító okiratát.”
IV.1. Fenti módosítások szerint a jelen határozat 3. mellékletét képező módosított alapító
okiratot elfogadja. Ezen pontban foglalt döntése 2013. január 1. napján lép hatályba.
V. Felhatalmazza a polgármestert az I-IV. pontban megjelölt szerződések, alapító okirat
aláírására.
VI. Felkéri a polgármestert a döntés Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás
társulási ülésén, valamint a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság közgyűlésén történő ismertetésére, valamint a TIVA-Szolg Kft.
ügyvezetője tájékoztatására.
Határidő:

Felelős: Dr. Fülöp Erik
polgármester

I-III. pont esetében: esedékességkor
IV.
pont esetében: 2013. január 1. napjától
V.
pont esetében: esedékességkor
VI.
pont esetében: azonnal
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1. számú melléklet ………/2012. (……..) Kt. számú határozathoz

MEGÁLLAPODÁS
A MUNKÁLTATÓ SZEMÉLYÉBEN BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁSRÓL
Amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő- testülete,
képviseli: Dr. Fülöp Erik polgármester) 4440 Tiszavasvári, Városháza tér. 4.. sz., (a
továbbiakban mint átadó munkáltató),
a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (cégjegyzékszám: Cg. 09-10000498, adószám: 23957491-2-09, képviseli: Will Csaba, elnök igazgató) 4220
Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1. sz., (a továbbiakban mint átvevő munkáltató),
valamint
Szabó András (szül.név: Szabó András, sz. hely és idő: ……………, an: …………,
adóazonosító:……………………., TAJ: ………………, Tiszavasvári, ………………….. sz
alatti lakos (a továbbiakban mint munkavállaló)
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
1.)
Felek rögzítik, hogy a munkavállaló és az átadó munkáltató között 2011.08.01 napján
munkaviszony jött létre.
2.)
Felek rögzítik, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79. §
előírásai szerint, Tiszavasvári Város Önkormányzat és az átvevő munkáltató között létrejött
üzemeltetési szerződés alapján, 2013. január 1. naptól kezdődően az addig az átadó
munkáltató által ellátott víziközmű szolgáltatást az átvevő munkáltató végzi.
Felek rögzítik továbbá, hogy a fentiekre tekintettel a munkáltató személyében a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 36. § (1) bekezdés alapján
a munkaügyi jogutódlás szabályai szerint változás következik be. 2013. január 1. naptól
kezdődően az átadó munkáltató helyett az átvevő munkáltató minősül munkáltatónak,
így a munkaviszonyból eredő jogok és kötelességek a jogutódlás időpontjában az átadó
munkáltatóról az átvevő munkáltatóra szállnak át.
3.)
Felek rögzítik, hogy a munkavállaló és az átvevő munkáltató között, az átadó
munkáltató és a munkavállaló között az átadás időpontjában érvényes munkaszerződésben
meghatározottal azonos tartalmú munkaviszony jön létre. Az átvevő munkáltató a jelen
megállapodás szerinti jogutódlást, és így a munkaviszony folyamatosságát kifejezetten
elismeri, különösen, de nem kizárólag a felmondási idő és végkielégítés tekintetében.
4.)
Felek megállapodnak, hogy az átvevő munkáltató és munkavállaló a mai napon külön
okiratban egységes szerkezetbe foglalják a közöttük hatályos munkaszerződést.
5.)
Átadó munkáltató szavatolja, hogy a munkavállaló munkaviszonyával kapcsolatos, az
átadás időpontjáig felmerülő minden esedékes közterhet megfizet.
6.)
Átadó munkáltató kötelezettséget vállal, hogy a jelen megállapodással érintett
munkaviszonyra vonatkozó minden szükséges tájékoztatást a szerződés megkötésekor és azt
követően az átvevő munkáltató rendelkezésére bocsátja.
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7.)
Átadó munkáltató tudomással bír arról, hogy a munkavállalóval szemben, a jelen
megállapodás időpontját megelőzően keletkezett kötelezettségekért – az igénynek a
munkáltató személyében bekövetkezett változás időpontját követő egy éven belüli
érvényesítése esetén – az átvevő munkáltatóval egyetemlegesen felel.
8.)
Átadó munkáltató tájékoztatja az átvevő munkáltatót, hogy nevezett munkavállaló
tekintetében sem rendelkezik versenytilalmi megállapodással és tanulmányi szerződéssel.
Tanulmányi szerződést az átadó munkáltató sem munkavállaló, sem kívülálló harmadik
személlyel nem kötött.
9. )
Az átadó és átvevő munkáltató megállapodnak abban, hogy a munkavállalók felé
fennálló Mt. 38. § (2) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségnek, az átadó munkáltató
tesz eleget.
10.) Az átadó munkáltató tájékoztatja az átvevő munkáltatót, hogy az átadó munkáltatónál
érvényes kollektív szerződés van érvényben.
11.) Az átvevő munkáltató tudomásul veszi, hogy az Mt. 282.§ (1) bekezdése alapján az
átadó munkáltatónál érvényben lévő kollektív szerződésben foglaltakat egy évig köteles
betartani.
12.) Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok,
mindenekelőtt az Mt. rendelkezései irányadóak.
Felek a jelen megállapodást elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt írják alá.
Hajdúböszörmény, 2012. december 15.

............................................
Átadó Munkáltató

..................................................
Átvevő Munkáltató

……………………………..
Munkavállaló
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2. számú melléklet ………/2012. (……..) Kt. számú határozathoz
BÉRLETI SZERZŐDÉS
Víziközmű szolgáltatáshoz szükséges működtető eszközök bérléséről
amely, létrejött egyrészről a TIVA-SZOLG Kft. (cégjegyzékszám: Cg. 15-09-063127,
adószám: 11255644-2-15, képviseli: Szabó András ügyvezető,) 4440 Tiszavasvári, Ady E. u.
8. sz., mint Bérbeadó, másrészről a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.
(cégjegyzékszám: Cg. 09-10-000498, adószám: 23957491-2-09, képviseli: Will Csaba,
Igazgatóság elnöke) 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1. sz., mint Bérlő között az alábbi
feltételekkel.
1.
Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 132/2012. (VI.20.) sz.
határozattal, valamint Szorgalmatos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
214/2012. (VI.22.) sz. határozattal úgy határozott, hogy az ellátási felelőssége körében a
tulajdonában álló víziközmű-vagyona üzemeltetésére a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű
Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaságot jelöli ki.
2.
Jelen megállapodás 1. pontjában meghatározottak alapján a bérbeadó bérbe adja, a
bérlő bérbe veszi a bérbeadó tulajdonában lévő, Tiszavasvári és Szorgalmatos települések
víziközmű szolgáltatás végzéséhez szükséges működtető eszközöket, a szolgáltatás
folyamatosságának biztosítása érdekében.
3.
A bérbeadó a bérlő részére a jelen megállapodás 1. sz. mellékletében felsorolt
eszközöket és gépjárműveket bérbe adja, a bérlő az 1. sz. mellékletben szereplő összes
eszközt és gépjárműveket és közúti közlekedésre alkalmas munkagépeket bérbe veszi.
4.
A bérlő kizárólagos felelősséget vállal az eszközök biztonságának megóvására,
rendeltetésszerű használatára, továbbá kijelenti, hogy az eszközöket csak és kizárólag
Tiszavasvári és Szorgalmatos települések víziközmű szolgáltatás elvégzéséhez használja,
veszi igénybe.
5.
A bérlő jelen megállapodás alapján 2013. január 1. napjától veszi bérleménybe a
jelen szerződés 1. mellékletben szereplő eszközöket és gépjárműveket és közúti közlekedésre
alkalmas munkagépeket határozatlan időre.
6.
Bérleti díj: Felek megállapodnak, hogy az eszközök bérletére vonatkozóan a
következő számítást és díjazást alkalmazzák és fogadják el:
6.1
A Bérbeadó az 1. sz. mellékletben felsorolt eszközökre 1 hónapra eső amortizációs
költséget számol ki a 2012-es év figyelembevételével.
6.2
A Bérbeadó az 1. sz. mellékletben felsorolt gépjárművekre és közúti közlekedésre
alkalmas munkagépekre meghatározza a biztosítás, gépjárműadó 1 hónapra eső költségét.
Felek megállapodnak, hogy a 7.1 és 7.2 pontok alapján számított költségek adják az 1 hónapra
alkalmazandó bérleti díjat.
A bérleti díj összege: 270.000,-Ft/hó.
8.
A Bérlő vállalja, hogy a bérelt eszközök, kisgépek javíttatását tankolását, gépjárművek
és munkagépek tankolását, javíttatását, karbantartását saját költségén a bérlet időszaka alatt
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elvégzi, illetve vállalja a felsorolt eszközök használatából eredő mindennemű fenntartási és
működtetési költség finanszírozását.
9.
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a bérlet időszaka alatt a bérlő a bérbe
vett 1. mellékletben szereplő eszközökre, gépjárművekre és közúti közlekedésre alkalmas
munkagépekre vásárlási szándékot jelent be, az adásvételi szerződés megkötésével a bérbeadó
és a bérlő a szerződés közös megegyezéssel történő azonnali hatályú megszüntetéséről
határozhat.
A bérlő tudomásul veszi, hogy a vásárlás csak és kizárólag az 1. mellékletben szereplő összes
működtető eszközre, gépjárművekre és közúti közlekedésre alkalmas munkagépekre lehet
érvényes, tehát részekre bontásuk és csak kiválasztott eszköz megvétele nem lehetséges.
10.
Bérlet során elhasználódott eszközök: Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben
a bérlet időszaka alatt a rendeltetésszerű használatból fakadóan valamely eszköz
elhasználódik, a bérlő bérleti díja nem csökken, tehát változatlan formában és díjazáson
marad.
11.
Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben az elhasználódott eszköz nem a
rendeltetésszerű használatból eredően vált használhatatlanná, annak az értékbecslésben
szereplő piaci értékét köteles a bérbeadó részére megtéríteni.
12.
Fizetési határidő: Bérbeadó a bérelt eszközök bérleti díjat legkésőbb a bérbeadó
által a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kiállított számla alapján köteles megtéríteni,
Tiszavasvári Város Önkormányzata 11744144-15404761 számú számlaszámára
Fizetési határidő: A számla kiállítását követő 15. nap
13.
Késedelmes fizetés: Felek megállapodnak, hogy a kiállított számla fizetési
határidejének lejártát követően, a bérleti díj meg nem fizetése esetén, a bérlő a mindenkor
érvényes jegybanki alapkamat késedelem idejével arányos részével növelten köteles a
bérbeadó számára a bérleti díjat megfizetni.
14. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést rendes felmondással a másik félhez
írásban benyújtott 15 napos felmondás idővel, indokolás nélkül bármelyik fél felmondhatja.
15. Felek megállapodnak abban, hogy súlyos szerződésszegés esetén a szerződést – ilyen
különösen a bérleti díj nem fizetése, határidőn túl fizetése – a másik félhez intézett,
indokolással ellátott írásbeli nyilatkozattal felmondhatják.
16. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést közös megegyezéssel bármikor
megszüntethetik, módosíthatják.
17.
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Felek között bármely kérdésben vita
merül fel, úgy megkísérlik azt békés úton megoldani. Ennek érdekében bármely fél
egyeztetést kezdeményezhet a szerződésben foglalt valamely igényének érvényesítése végett.
Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy az egyeztetést kezdeményező fél a
törvényes határidőn belül jogosult igényét bíróság előtt érvényesíteni. Ilyen esetekre felek
kikötik a Nyíregyházi Cégbíróság kizárólagos illetékességét.
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18. Jelen bérleti-üzemeltetési szerződés módosítását Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testülete a ………../2012. (…………..) sz. határozattal jóváhagyta és
feljogosította Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesterét jelen szerződés aláírására.
19.
Felek kijelentik, hogy fenti megállapodást elolvasták, tartalmát közösen értelmezték és
mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Tiszavasvári, 2012………..

……………………………………
Szabó András
Tiva-Szolg Kft. ügyvezetője
Bérbeadó

………………………………..
Will Csaba
Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.
Igazgatóság elnöke
Bérlő

Jóváhagyta:

…………………………………..
Dr. Fülöp Erik
Tiszavasvári Város polgármestere
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3. számú melléklet ………/2012. (……..) Kt. számú határozathoz
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
A Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 4440
Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. gazdasági társaság tagja a társaság 1995. július 10-én kelt, 1996.
március 12-én, 1996. november 1-jén, 1998. március 24-én, 1998. december 30-án, 1999.
november 24-én, 2000. január 27-én, 2000. május 2-án, 2003. január 9-én, 2003. április 11-én,
2003. április 30-án, 2003. szeptember 1-jén módosított, 2007. május 30-án módosított, 2008.
április 7-én, 2008. július 17-én, 2009. május 21-én, 2009. július 14-én, 2011. augusztus 2-án,
2011. november 29-én, 2012. május 24-én módosított alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
1./

Az alapító okirat 7./ B./ pontja az alábbiak szerint módosul:

B./

Az ügyvezetés, az ügyvezetés módja:

A társaság ügyvezetője Szabó András (sz.: …………………………) 4440 Tiszavasvári,
………………………………. sz. alatti lakos. A társaság taggyűlési hatáskörét gyakorló
Tiszavasvári Város Önkormányzata képviselő-testülete Szabó András ügyvezetőt 2013. január
1. napjától határozatlan időtartamra megbízási jogviszony keretében foglalkoztatja heti négy
órában, kötetlen munkaidővel a …../2012 (…………..) Kt. számú határozatával.
A vezető tisztségviselőt e minőségben megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre – a
törvényben meghatározott eltérésekkel – a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályait (társasági
jogi jogviszony) kell alkalmazni.
Az ügyvezető a hatáskörébe tartozó ügyekben önállóan jogosult dönteni. Az ügyvezető
gyakorolja a GT-ben és egyéb jogszabályokban, illetve a társaság belső szabályzataiban az
ügyvezető részére megállapított jogokat.
2./ Az alapító okirat 8./ A./ pontja az alábbiak szerint módosul:
A társaság képviselője az ügyvezető. A társaság képviselője Szabó András ügyvezető, akinek
ezen megbízatása 2011. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra szól.
Az ügyvezető a hatáskörébe tartozó ügyekben önállóan jogosult dönteni, a gazdasági
társaságot önállóan, teljes körű képviseleti joggal képviseli harmadik személyekkel szemben,
valamint bíróságok és más hatóságok előtt azzal, hogy a társasággal munkaviszonyban álló
munkavállalók tekintetében – az ügyvezető kivételével – a munkáltatói jogokat az ügyvezető
gyakorolja. A megbízási jogviszonyban álló ügyvezető tekintetében a munkáltatói jogokat a
taggyűlés gyakorolja.
A társaság ügyvezetője az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a gazdasági társaság
munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel.
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete …../2012. (XII.12.) Kt. sz.
határozatával (amely az …./2012. (XII.12.) számú alapítói határozatnak minősül) 2012.
december 12-án módosította a TIVA-Szolg Kft. alapító okiratát.
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Tiszavasvári, 2012. december 12.

---------------------------------------------------------Tiszavasvári Város Önkormányzata
dr. Fülöp Erik polgármester

Ellenjegyzem:
Nyíregyháza, 2012. ……………………..hó…….nap

---------------------------------------Dr. Vaskó László
ügyvéd
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