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OMNMK áérálás N4Já rÉndkívülá ülésérÉ

TárÖó:

TaÖ deleÖálása az ÖhlJaljBÓ
szándákáíusá szerződés módosííása

hfíK

felüÖóelőbázoíísáÖábaI

blőíÉrjÉszíő: maíaó sálmos éolÖármesíer
hészííÉííÉ:

geÖózőá froda

TárÖóalía:

ménzüÖóá és sárosÖazdálkodásá BázoíísáÖ

Tanácskozásá joÖÖal mÉÖhívoíí: Báró méíerI a aélJhom hfíK üÖóvezeíő áÖazÖaíója
hölíséÖvÉíésáI éénzüÖóáJÖazdálkodásá szÉméoníból ÉllÉnőrázíÉ: J

TörvénóÉsséÖá szÉméoníból ÉllÉnőrázíÉ:
drK dábor cerenc jeÖóző

Tisztelt Kééviselőtestület!
Az ÖhlJaljBÓ hfíK felüÖóelőbázoíísáÖának öíéves mandáíuma OM1MK áérálás TJén
lejáríI ezérí a íaÖÖóűlésnek ásméíelíen íaÖokaí kell válaszíanáaK A közíulajdonban álló
ÖazdasáÖá íársasáÖok íakarékosabb működéséről szóló OMMVK CuuffK íörvénó
éríelmében a közíulajdonban álló ÖazdasáÖá íársasáÖ felüÖóelőbázoíísáÖa – ha íörvénó
elíérően nem rendelkezák – három íermészeíes személó íaÖból állK Az ÖhlJaljBÓ
hfíK felüÖóelőbázoíísáÖa jelenleÖ néÖó íaÖúI ezérí azí P főre kell csökkeníenáI ameló
eÖóben a íársasáÖá szerződés és szándákáíusá szerződés módosííásáí ás áÖénóeláK
A jelenleÖ működő felüÖóelőbázoíísáÖ íaÖjaá:
· sáda gános elnök
· pzaboíán hároló
· eorváíh Anna
· denczler fsíván
A íársasáÖá szerződés éríelmében a felüÖóelőbázoíísáÖ meÖbízaíása öí évre szólI a
íaÖok bármákor vásszahívhaíókI álleíve újraválaszíhaíókK A cbB az első ülésén
meÖválaszíja sajáí íaÖjaá közül az elnökéíI és meÖhaíározza üÖórendjéíI melóeí a
íaÖÖóűlés haÖó jóváK
A céÖ kásebbséÖá íulajdonosávalI a „aélJhom” hfíKJvel köíöíí szándákáíusá szerződés
az alábbáak szerání rendelkezák a felüÖóelőbázoíísáÖoí álleíően:
A FelüÖóelő bázoíísáÖ 4 íaÖból áll, meÖbízaíásuk öíévá ádőíaríamra szólK héí íaÖoí az
Önkormánózaí, O íaÖoí a „aélJhom” hfíK deleÖálK A TaÖok köíelezák maÖukaí arra,
hoÖó eÖómás jelölíjéí, a másák fél sajáí FbB íaÖ vásszahívásának ándíívánóáí
elfoÖadják, és ennek meÖfelelően szavaznak a íaÖÖóűlésenK
A „aélJhom” hfíKJvel előzeíesen eÖóezíeíve a hfíK javaslaíaI hoÖó eÖó íaÖoí
„vásszahív”I de a ceb íovábbá személóá összeíéíelén mosí nem ándokolí válíozíaínáK
bnnek meÖfelelően javaslomI hoÖó az önkormánózaí a jelenleÖá kéí íaÖoí deleÖálja a
felüÖóelőbázoíísáÖbaI és a szándákáíusá szerződés ás íÖó kerüljön módosííásraK
eaíározaíá javaslaí
1K aombóvár sáros önkormánózaíának hééváselőJíesíüleíe az ÖhlJaljBÓ hfíK
kásebbséÖá íulajdonosával, a „aélJhom” hfíKJvel köíöíí szándákáíusá szerződés
módosííásáí a mellékleí szerání elfoÖadjaK A hééváselőJíesíüleí felhaíalmazza a
éolÖármesíerí a szerződésmódosííás aláírásáraK
OK A hééváselőJíesíüleí az ÖhlJaljBÓ hfíK felüÖóelőbázoíísáÖába az alábbá
személóekeí deleÖálja:

sáda gános
pzaboíán hároló
eaíárádő: OM1MK áérálás PMK
cÉlÉlős: molÖármesíer
séÖrÉhajíásérí fÉlÉlős: geÖózőá froda
aombóvárI OM1MK áérálás TK

maíaó sálmos
éolÖármesíer

pZfkafhÁTrpf pZboZŐaÉp jÓalpÍTÁpA
Ameló léírejöíí eÖórészről

másrészről

aombóvár sáros Önkormánózaía
TOMM aombóvárI pzení fsíván íér 1K
hééváselá: maíaó sálmos éolÖármesíer
a íovábbáakban Önkormánózaí
„aélJhom” hfíK
TSPO mécsI páklósá uK 5OK
CÖK: MOJMVJMS455S
hééváselá: Báró méíer üÖóvezeíő áÖazÖaíó

EA íovábbáakban az Önkormánózaí és a „aélJhom” hfíK eÖóüíí: TaÖokF közöíí az
alulírí naéon és helóen az alábbá felíéíelek melleííK
NK TaÖok röÖzííákI hoÖó eÖómással szándákáíusá szerződésí köíöííek a TaÖok
íulajdonában álló ÖhlJaljBÓ hfíKJvel Eíovábbáakban: TársasáÖF kaécsolaíos
íulajdonos eÖóüííműködésük részleíeárőlK
OK A közíulajdonban álló ÖazdasáÖá íársasáÖok íakarékosabb működéséről szóló
OMMVK CuuffK íörvénó éríelmében a közíulajdonban álló ÖazdasáÖá íársasáÖ
felüÖóelőbázoíísáÖa – ha íörvénó elíérően nem rendelkezák – három íermészeíes
személó íaÖból állI melóre íekáníeííel a TaÖok a szándákáíusá szerződésí – közös
meÖeÖóezéssel – az alábbáak szerání módosííják:
Az PK TársasáÖ áránóííása éonínak a felüÖóelő bázoíísáÖra vonaíkozó PK francáa
bekezdése helóébe a köveíkező rendelkezés léé:
A FelüÖóelő bázoíísáÖ 3 íaÖból áll, meÖbízaíásuk öíévá ádőíaríamra szólK héí
íaÖoí az Önkormánózaí, 1 íaÖoí a „aélJhom” hfíK deleÖálK A TaÖok köíelezák
maÖukaí arra, hoÖó eÖómás jelölíjéí, a másák fél sajáí FbB íaÖ vásszahívásának
ándíívánóáí elfoÖadják, és ennek meÖfelelően szavaznak a íaÖÖóűlésenK
3K TaÖok röÖzííákI hoÖó a szerződés eÖóéb éoníjaáí jelen szerződésJmódosííás nem
éráníáK
TaÖok a jelen szerződésí elolvasás és éríelmezés uíánI mání akaraíukkal mándenben
meÖeÖóezőí jóváhaÖóólaÖ aláíríákK
aombóvár sáros
Önkormánózaía
kééváselá: maíaó sálmos
éolÖármesíer
aombóvárI OM1MK ……………

„aélJhom” hfíK
kééváselá: Báró méíer üÖóvezeíő
I OM1MK ………………

