Paks város Önkormányzata Képviselő-testülete
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A Paksi Közlekedési Kft. alapítása
Szabó Péter polgármester
véleményező: Gazdasági Bizottság, Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
Tárgy;

Előadó:

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 13. § (1) bekezdés 18. pontja értelmében a helyi önkormányzat feladata a helyi
közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében a helyi közösségi
közlekedés biztosítása.
A menetrend szerinti személyszállítás a város lakosságának mindennapi életvitelét
jelentősen befolyásoló közszolgáltatás. Ennek érdekében az Önkormányzat célja a helyi
közösségi közlekedés minél hatékonyabb, minél színvonalasabb és a helyi igényekhez
igazodó ellátásának megszervezése.
A helyi közösségi közlekedés saját ellátásban való biztosítása érdekében kerül sor az
elektromos hajtású autóbuszok beszerzésére is.
A közszolgáltatás 2021. január 1-től történő teljeskörű önkormányzati feladatellátásban
való biztosításának érdekében az ütemezett előkészítés fontos feladat.
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLl. törvény (a továbbiakban: Szem,
törvény) szabályozza a közlekedésszervező és a közlekedési szolgáltató által ellátható
feladatokat. A jogszabály többek között kimondja azt is, hogy az önkormányzat az Mötv.ben előírt kötelező és annak kapcsán önként vállalt feladatai során közlekedésszervező és
közlekedés szolgáltatói feladatok ellátására köthet megállapodást, közszolgáltatási
szerződést önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal is.
Paks város közigazgatási területén elsősorban az autóbusszal végzett helyi menetrend
szerinti személyszállítási közszolgáltatás hosszú távon is megfelelő módon,
kiegyensúlyozott működtetése érdekében, a mobilitási igények figyelembevételét is
szolgáló közösségi közlekedés színvonalas működtetése érdekében indokolt egy
önkormányzati tulajdonú közlekedésszervező és közlekedésszolgáltató társaságot
létrehozni Paksi Közlekedési Kft. elnevezéssel.

Ahhoz, hogy a Képviselő-testület felhatalmazást adjon a Paksi Közlekedési Kft. alapításához
szükséges intézkedések megtételére, az alábbi tájékoztatást adom:
1. Alapítási és költségvetési kérdések:

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVl. törvény az alábbiak szerint rendelkezik:
8. § (1) Az állam és a helyi önkormányzat nem alapíthat olyan gazdasági társaságot, és
öröklés vagy törvény rendelkezése alapján, valamint a követelés fejében szerzett
részesedés kivételével nem szerezhet részesedést olyan gazdasági társaságban, amely vagy
amelynek valamely - nem természetes személy - tagja nem átlátható. Nem átlátható
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szervezetben öröklés címén, törvényi rendelkezés alapján vagy követelés fejében szerzett
részesedés esetén az állam vagy a helyi önkormányzat köteles haladéktalanul intézkedni
részesedése megszüntetése érdekében.
3. § (1) 1, átlátható szervezet:
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi
önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben
az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel
rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi
állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság.

A kft. előre meghatározott összegű törzs betétekből álló törzstőkével alakuló gazdasági
társaság. A Kft. törzstőkéjére az alapításhoz 3.000.000.- Ft rendelkezésre bocsátását
javaslom.
A Paksi Közlekedési Kft. alapításához elsődlegesen a létesítő okirat, az alapító okirat
elfogadása szükséges. Az alapító okirat tervezetét a jelen előterjesztés 1. számú melléklete
tartalmazza.
2. A gazdasági társaság feladatkörének meghatározása:

A Paksi Közlekedési Kft. fő feladata a helyi közösségi közlekedés szervezése és működtetése.
Ennek megfelelően kerültek meghatározásra a Kft. által ellátandó tevékenységek, melyek
az alapító okiratban a megfelelő TEÁOR - kódokkal jelölve az alábbiak:
A Társaság főtevékenysége:
4931’08 Városi elővárosi szárazföldi személyszállítás
Egyéb tevékenységi körök:
4939’08
Mns. egyéb szárazföldi személyszállítás
4110 '08 Épületépítési projekt szervezése
4520’08
Gépjárműjavítás, - karbantartás
4730 '08 Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem
5221 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6420 '08 Vagyonkezelés (holding)
6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832 '08 Ingatlan kezelés
7021 '08 PR, kommunikáció
7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki
tanácsadás
7219 '08 Egyéb természettudományi,műszaki kutatás, fejlesztés
7312 '08 Médiareklám
7490’08
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8110 '08 Építményüzemeltetés
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8230 '08
8299 '08

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

3. Szervezeti és működési rend:

A Paksi Közlekedési Kft. az egyszemélyi tulajdonos - Paks Város Önkormányzata - teljes és
közvetlen kontrollja alatt működik.
Az Alapító okirat és a működést szabályozó dokumentumok részletesen rendelkeznek az
Alapító jogairól, az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek köréről. Az Alapító
tulajdonosi jogait gyakorló Képviselő-testület jogosult meghatározott hatáskörökben
dönteni, egyéb alapítói hatásköröktekintetében a polgármester, mintazalapító képviselője
dönthet.
4. Munkajogi kérdések:
A cégbírósági bejegyzés feltétele az ügyvezető személyének megjelölése. Az ügyvezetőt 1
éves határozott időre javaslom megbízni az ügyvezetői feladatok ellátásával.

5. Fenntarthatósági, működési kérdések:
A Paksi Közlekedési Kft. munkaszervezete egyrészt a feladat irányítását/szervezését ellátó
személyi állományból és a közösségi közlekedés működtetéséhez szükséges sofőr- és
műszaki állományból áll össze.
A működési finanszírozáshoz szükséges fedezet részben a feladatellátáshoz kapcsolódó
normatív támogatás, részben a szolgáltatáshoz kapcsolódó bevétel, részben pedig az
Önkormányzat részéről pénzeszköz átadás formájában történik.
6. Tulajdonosi jogok, beszámolási rend:

A tulajdonos - Paks Város Önkormányzata - a Paksi Közlekedési Kft. működéséhez
meghatározott szükséges előirányzatát a társaság üzleti terve alapján az éves költségvetési
rendeletében hagyja jóvá.
A Kft. szakmai és pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos beszámolási kötelezettsége, a felügyelő
bizottság és a képviselő-testület működési rendje alapján beépülnek egyrészt a Kft.
működését szabályozó dokumentumokba, másrészt az Önkormányzat szervezeti és
működési szabályzatába.
A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, a
könyvvizsgáló kinevezése, valamint a bérezés és egyéb juttatások összegének
megállapítása is, melyre vonatkozóan az alábbi javaslatot teszem:
A Kft. ügyvezető igazgatójának javaslom kinevezni Kiss Pétert.

A Paksi Közlekedési Kft. felügyelő bizottsági tagjaira az alábbi javaslatot teszem:
1. Ulbert Sándor
2. dr. Skaliczki Ildikó
3. Hecz Gábor
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A Paksi Közlekedési Kft. könyvvizsgálójának 1 évre a Számvitel-Kontroli Bt.-t, a cégen belül
a könyvvizsgálói feladatokat ellátó Véhmann Évát javaslom megbízni.
A Társaság megalakulását követően a Szem, törvény 22. § (1) és (2) bekezdéseiben
meghatározott tartalommal elkészített, a Társaság, mint közlekedésszervező társaság
kijelölését és a részére átadandó feladatokat tartalmazó kijelölő rendeletet, valamint a
Szem, törvény 22. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően elkészített feladatellátási
szerződést, az abban meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges finanszírozásra
vonatkozó támogatási szerződést valamint a működést szabályozó dokumentumokat a
képviselő-testület következő üléseire terjesztem elő.
Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem Önöket, hogy az előterjesztés és a mellékletként csatolt dokumentumok alapján a
Paksi Közlekedési Kft. létrehozatala érdekében az alábbi döntést meghozni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete

a) kizárólagos önkormányzati tulajdonú korlátolt felelősségű társaságot alapít Paksi
Közlekedési Kft. névvel, 3 millió Ft törzstőkével, az előterjesztésben meghatározott
feladatok ellátása érdekében;
b) a Paksi Közlekedési Kft. Felügyelő bizottsági tagjának
1. Ulbert Sándor-t
2. dr. Skaliczki Ildikó -t
3. Hecz Gábor -1
választja meg 2020. február 1. napjától 2025. január 31. napjáig;

c) a Paksi Közlekedési Kft. ügyvezetőjének 2020. február 1. napjától határozott, 1 éves
időtartamra 2021. január 31-ig Kiss Pétert nevezi ki. Az ügyvezető ügyvezetői tisztségét
munkaviszonyban látja el;
d) az ügyvezető bérét bruttó 1.250.000 Ft-ban állapítja meg;

e) a Paksi Közlekedési Kft. könyvvizsgálójának 1 év időtartamra Számvitel-Kontroli Bt.-t, a
cégen belül a könyvvizsgálói feladatokat ellátó Véhmann Évát bízza meg;

f) a Paksi Közlekedési Kft. alapító okiratát a jelen előterjesztés elválaszthatatlan részét
képező 1. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja;
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g) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a törvényes határidőn belül a hatáskörébe tartozó
lépéseket tegye mega Paksi Közlekedési Kft. cégbírósági bejegyzése érdekében.
Felelős: Szabó Péter polgármester
Határidő: azonnal

Paks, 2020. január 13.

í
Szabfévéter
polgármester
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KL EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA
Alapító okirat
Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt
felelősségű társaság alapító okiratát:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i)
1.1. A társaság cégneve: Paksi Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve:

Paksi Közlekedési Kft.

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:'

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: ’

1.3. A társaság székhelye: 7030 Paks Dózsa György út 55-61.
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.4. A társaság telephelye(i): - Paks, hrsz 01049.
1.5. A társaság fióktelepe(i): -

2. A társaság alapítója
Név: Paks Város Önkormányzata
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 733502

Székhely: 7030 Paks, Dózsa György út 55-61.

Képviseletre jogosult neve: Szabó Péter polgármester

3. A társaság tevékenységi köre(i)
3.1. Főtevékenység:

4931 '08 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás
3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

4939’08

Mns. egyéb szárazföldi személyszállítás

4110 '08

Epületépítési projekt szervezése

4520’08

Gépjárműjavítás, - karbantartás

4730 '08

Gépjármüüzemanyag-kiskereskedelem

5221 '08

Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

6209 '08

Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

6420 '08

Vagyonkezelés (holding)

6820 '08

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6832 '08

Ingatlankezelés

7021 '08

PR, kommunikáció

7112 '08

Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

7219 '08

Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

7312 '08

Médiareklám

7490’08

M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

8110 '08

Epítményüzemeltetés

8230 '08

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8299 '08

M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

4. A társaság működésének időtartama
A társaság időtartama: határozatlan.

5. A társaság törzstőkéje
5.1. A társaság törzstőkéje 3.000.000,-Ft,
azaz hárommillió forint, amely 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint készpénzből,

5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési
kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem
benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltassa, a társaság
mindaddig nem fizet osztalékot a tagnak, amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai
szerint elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke
mértékét. A tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság
tartozásaiért.
5.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

6. A tag törzsbetétje
Név: Paks Város Önkormányzata
A törzsbetét összege: 3.000.000,- Ft
A törzsbetét összetétele:

Készpénz: 3.000.000,- Ft.
Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg:3.000.000,- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100%-a, a szolgáltatás módja:
befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára.

7. Üzletrész
A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság
bejegyzésével keletkezik.

8. Az egyszemélyes társaság működése
8.1.

Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül
ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

8.2.

9. A nyereség felosztása
9.1, A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság
fennállása alatt kizárólag az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból
teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés
következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság
fizetőképességét.
9.2. Az ügyvezető nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.

10. Az alapítói határozat
10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel
válik hatályossá.

10.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

11. Az ügyvezetés és képviselet
11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője;

Név: Kiss Péter
Lakcím: 1117 Budapest, Fehérvári u. 21.sz. 1/3A

Az ügyvezetői megbízatás
a) határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2020. február 1.
A megbízatás lejárta: 2021.január 31,

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.

12. Cégvezető
12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére^
a) sor kerülhet.
b) nem kerülhet sor.
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12.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k) :
Név: Lakcím: -

Kinevezés kezdő időpontja: -

13. Cégjegyzés
13.1.

Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: Kiss Péter
Név: -

Aláhúzással jelölendő.
Kizárólag a 12.1 a) pont aláhúzása esetén tölthető ki.
’ Szükség esetén bővíthető.

14. Felügyelőbizottság
14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül.
14.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.
14.3. ^A felügyelöbizottság tagjai:

Név: Ulbert Sándor
Lakcím: .................................................................................................................................................................

A megbízatás
a) határozott időre
h) határozatlan időre
szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. február 1.
A megbízatás lejárta: 2025. január 31.

Név; dr. Skaliczki Ildikó
Lakcím: .................................................................................................................................................................

A megbízatás
a) határozott időre
b) határozatlan időre
szól.

A megbízatás kezdő időpontja; 2020. február 1.
A megbízatás lejárta: 2025. január 31.

^Név: Hecz Gábor
Lakcím: .................................................................................................................................................................
A megbízatás
a) határozott időre
b) határozatlan időre
szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. február 1.
A megbízatás lejárta; 2025. január 31.

15. Könyvvizsgáló^
A társaság könyvvizsgálója:

Név: -

Lakcím: -

Kamarai nyilvántartási száma: -

Cégnév: Számvitel-Kontroli Bt.
Cégjegyzékszám: 17-06-007394

A 14.1. a) pont választása esetén kell kitölteni.
Bővíthető. Ha a társaságnál kötelező felügyelöbizottság létrehozása, háromnál kevesebb tagú felügyelőbizottság felállítása semmis.
A Ptk. 3:38. § és 3: 129-131 § esetén.

Székhely: 7030 Paks, Öreghegy u. 30.
A könyv vizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Véhmann Éva
Kamarai nyilvántartási száma: 000952

Lakcím: 7030 Paks, Öreghegy utca 30.
Helyettes könyvvizsgáló neve: Lakcím: -

A megbízatás kezdő időpontja: 2020.február 1.
A megbízatás lejárta: 2021. február 1.

16. A társaság megszűnése
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti
meg.

17. Egyéb rendelkezések
17.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot
kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének
a) a Cégközlönyben
b) a társaság honlapján
tesz eleget.

17.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Kelt:.............................................................................
Az alapító aláírása:

Név: Paks Város Önkormányzata képv: Szabó Péter polgármester

Okirati ellenjegyzés/közjegyzői okirat elemei

Aláhúzással jelölendő.

