Jegyzőkönyv
Tárgy: Gyöngyössolymos Közös Önkormányzati Hivatal képviselő testületének 2013.április
30. 18.00 kor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Helye: Polgármesteri Hivatal irodájában, Gyöngyössolymos, Szabadság u. 139.
Jelen vannak: Szolcsák Gyula polgármester, Lovász András képviselő, Kiss István képviselő,
Hibó Tibor képviselő, Dr. Tanács Péter jegyző.
Jegyzőkönyv hitelesítők: Kiss István képviselő, Hibó Tibor képviselő.
Távol vannak: Lukács László képviselő, Benedek Zsolt képviselő, Nyilasné Nádudvari
Zsuzsanna képviselő.
Szolcsák Gyula polgármester 18.00-kor köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a
képviselő testület határozatképes, mivel a képviselő testület hét tagjából négy fő jelen van.
Polgármester felkéri Dr. Tanács Péter Zsolt jegyzőt a 2013. április 30-i nyilvános rendkívüli
ülésről készítendő jegyzőkönyv vezetésére és elkészítésére. A polgármester a
képviselőtestület 2013.április 30.-i nyilvános rendkívüli üléséről felvevendő jegyzőkönyv
hitelesítésére felkéri: Kiss István képviselőt és Hibó Tibor képviselőt, akik a felkérést
elfogadják. A polgármester megállapítja, hogy a képviselő testületi ülést az SZMSZ-ben
foglaltak szerint hívták össze. A polgármester a képviselő testület ülését megnyitja. A
polgármester szavazásra teszi fel a napirend megtárgyalását.
A képviselő testület négy igen szavazattal az alábbi napirendeket fogadta el:
Napirend:
• 1.: Solymos- Bábakő Kft. részére törzstőke emelés megállapítása
Előterjesztő: Szolcsák Gyula polgármester
• 2.: A Heves megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályának
törvényességi felhívásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Szolcsák Gyula polgármester.
Naprend 1.:
1.,/A Solymos- Bábakő kft. részére törzstőke emelés megállapítása.
Szolcsák Gyula polgármester:
Tisztelet Képviselő Társaim! Mai első napirendi pontunkként a törzstőke emelés
megállapítását tettük, ugyanis 2012.12.12-én a Kft. törzstőkéjét ugyan megemeltük
határozatunkkal, azonban tájékoztatott engem a cégbejegyzést intéző ügyvéd, hogy a
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cégbíróság nem fogadta el a kérésünket és ezért ismételten tárgyalnunk kell az ügyet, mivel
jogi tényekről és jogi kérdésekről van szó, átadom a szót a jegyző úrnak, aki teljes
tájékoztatást ad az ügy jogi részéről. Átadom a szót a jegyző úrnak, Dr. Tanács Péter úrnak.
Dr. Tanács Péter jegyző:
Tisztelt Polgármester úr, Tisztelt Képviselők! Községünk önkormányzata tavaly december 12.
a Solymos- Bábakő Kft törzstőkéjét 10 millió forinttal megemelte, azonban az Egri
Törvényszék cégbírósága végzésében hiánypótlásra hívta fel a Solymos- Bábakő Kft-t A
végzés tartalmazza, be kell csatolni az önkormányzati tag képviselő testület határozatát a
törzstőke emelésre és annak módjára vonatkozóan. A probléma tehát abban áll, hogy ugyan
a képviselő testület tavaly decemberben elfogadta a törzstőke emelésre vonatkozó
határozatot, azonban a határozat szövegéből kimaradt annak módjára vonatkozó utalás.
Mivel a törzstőke emelés módját az önkormányzat tagi kölcsönként kívánja megvalósítani,
ezért gyakorlatilag a tagi kölcsön szót kell a hiányos

határozat vonatkozó pontjában elhelyezi a szükséges egyéb utalásokkal együtt. Jómagam a
polgármester úrral együtt konzultáltunk Dr. Berzétei Ákos ügyvéddel, aki jelen
határozattervezetben lévő mondatot javasolta, ami a következőképpen hangzik. A jegyző
felolvassa a határozattervezet vonatkozó mondatát.
Kiss István képviselő:
Nem teljesen világos számomra, hogy most itt mi a hiba, hiszen nekem gyakorlatilag a két
mondat ugyannak tűnik.
Szolcsák Gyula polgármester:
Valóban hasonlít a két mondat, hiszen lényegi tartalma ugyanaz. Az előző határozatunkban
is, ami a rossz törzstőke emelésről döntöttünk, azonban ez az új mondat kiegészül a
törzstőke emelés módjával és ez a különbség, a cégbíróság így elfogadja.
Lovász András képviselő:
Én jómagam megkérdeztem a könyvelőmet, aki azt mondta, hogy ennek az ide- oda
utalgatásnak van valami költsége, illetőleg mivel kölcsönt adunk ezt kamattal kell
visszafizetni erről, mit tud mondani a jegyző úr?
Dr. Tanács Péter, jegyző:
Tisztelt alpolgármester úr! Valóban itt az átutalás némi költséggel jár, amit terhel még a
tranzakciós díj is, de ez minden adott átutalás esetében így van. A kérdés másik részét, ami
illeti valóban a tagi kölcsön általában hitelnyújtásra alkalmazta az egyik jogi személy a másik
jogi személy felé. Jelen esetben azonban az önkormányzat tulajdonosa teljes egészében a
Solymos- Bábakő Kft-nek ami azt jelenti, hogy ha keletkezik is kamatkövetelés, ezt a
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kamatkövetelést gyakorlatilag úgymond egyik zsebemből teszem a másik zsebembe. Tehát
ez további kiadást nem jelent.
Szolcsák Gyula polgármester:
Tisztelt Képviselő Társaim! Mindenki előtt ott van az előterjesztés, illetőleg megkaptátok a
cégbíráság végzését, és a jegyző úr elkészítette a határozati javaslatot. Amennyiben a
törzstőkét meg kívánjuk emelni, ahogy az a képviselő testület eredeti szándékát tükrözi,
akkor javaslom a tervezet elfogadását. Pontosan ez volt a sürgősség oka is egyben, azaz hogy
sikerrel hajtsuk végre a törzstőke emelést és így tegyünk a falu javára a Solymos – Bábakő
Település- üzemeletető Kft. segítségével.
Amennyiben kérdés, további hozzászólás nincs, kérem szavazzunk az előterjesztés részeként
becsatolt határozati javaslatról.
Gyöngyössolmyos Község Önkormányzatának képviselő testülete 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő- testülete
14/2013(IV.30) sz. Határozata
1., Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 72/2012. (XII.12.) határozatát annak 2. pontjában a
következő szöveggel módosítja. „A képviselő-testület 10.000 eFt összegű tagi kölcsönt nyújt
a Solymos-Bábakő Településüzemeltető Kft. részére buszvásárlás céljára, amely tagi kölcsönt
a társaság törzstőke emelés céljára fordíthat apportként.”
2., A Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a az Egri Törvényszék
Cégbírósága Cg. 10-09-031936/15 számú ügyben a 2013.04.04-i végzésének megfelelően az
1. pontban írt döntéssel kapcsolatosan minden szükséges intézkedést megtegyen.

Napirend 2.:
2.,/ A Heves megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály törvényességi
felhívásának megtárgyalása.
Szolcsák Gyula polgármester:
Tisztelt Képviselő Társaim! E hónap elején kaptam meg a Heves megyei Kormányhivatal
Törvényességi Főosztályának felhívását. Levelükben törvényességi felhívással élnek,
miszerint a pénzügyi bizottságunk zárt ülés keretében tárgyalta meg a 2013. évi
költségvetést, továbbá a képviselő testület szintén zárt ülés keretében tárgyalta meg ezt
követően a költségvetési rendeletet, illetőleg a februári testületi ülésről készült
jegyzőkönyvben kifogásolt határozatok elfogadására is zárt ülésen került sor. Mind a három
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ügyben a törvényességi felügyelet megállapította, hogy a képviselő testület megsértette a
vonatkozó jogszabály rendelkezéseit és gyakorlatilag azt kérik, hogy alkossunk új rendeletet,
ill. határozatokat a korábbiak visszavonásával. Szolcsák Gyula polgármester felolvassa a
törvényességi felügyelet HEB-TOR/652-2/2013.sz., HEB-TOR/902-3/2013.sz., HEB/TOR/1467/2013.sz levelét és arról részletesen tájékoztatja a képviselő testület jelen lévő tagjait.
Lovász András képviselő:
Én úgy gondolom, hogy egyszer már döntöttünk ezekről a kérdésekről és azon az ülésen,
ahol a döntések megszülettek, volt jegyzőnk. Semmiféle kifogást nem emelt az ellen, hogy
zárt ülés keretében tárgyaljuk az érintett napirendi pontokat, és fogadjuk el az azokhoz
tartozó határozatokat, illetőleg alkossunk rendeletet. Én nem gondolom, hogy szükséges
lenne ismételten meghozni ugyanazt amiről már korábban is döntöttünk.

Kiss István képviselő:
Teljes mértékben egyetértek Lovász András képviselő társammal, továbbá hadd mondjam el,
hogy Dr. Kovács Krisztina, az akkori helyettes jegyző mindenben egyetértett azzal, hogy zárt
ülést tartsunk és ezt teljes mértékben törvényesnek és jogszerűnek találta.
Szolcsák Gyula polgármester:
Én jómagam egyeztettem Dr. Kovács Krisztinával, aki utána nézett a jogszabályoknak és arról
tájékoztatott, hogy a költségvetés tárgyalását rendkívüli zárt ülésen is felvehetjük a
napirendi pontok közé. A rendkívül ülés tartására azért került sor, mert a hatályba lévő
SZMSZ szerint a testületi ülés előtt 5 nappal meg kell, hogy kapják a képviselők az anyagokat
és ha nem rendkívüli ülést hívtunk volna össze a költségvetést február 15.-ig nem tudtuk
volna előterjeszteni testületi ülésre. Továbbá a költségvetés elfogadásánál szükséges lett
volna a társ önkormányzatok hozzájáruló nyilatkozata a nyilvános tárgyaláshoz, hiszen
2013.01.01. napjával Intézményfenntartó Társulást hoztunk létre további három település
részvételével és ezek a nyilatkozatok nem érkeztek meg határidőben. Mindezek
következtében a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő Testület elé.
Szolcsák Gyula polgármester felolvassa a határozat tervezet szövegét.
Lovász András képviselő :
Természetesen én is egyetértek a polgármester Úr határozati-javaslatában foglaltakkal és
úgy gondolom, hogy mind a válasz levele, mind a határozat tervezet szövege tökéletesen
megfelel az önkormányzat érdekeinek, illetve annak, hogy nem is tehettünk volna mást, mint
amit tettünk,azaz hogy a polgármester Úr zárt ülést rendelt el.
Dr. Kovács Krisztina helyettes jegyző pedig úgy tájékoztatott minket, hogy semmi akadálya
nincs annak, hogy a költségvetésünket az általa és polgármester Úr által elmondottak alapján
zárt ülésen tárgyaljuk meg, hiszen más lehetőségünk nem is volt.
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Kiss István képviselő:
Egyetértek a határozat tervezettel, amit előbbiekben mondtam az köszön vissza a szövegből.
Szolcsák Gyula polgármester:
Tisztelt Képviselő társaim, amennyiben kérdés, további hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk
az előterjesztésem részeként becsatolt határozati javaslatról.
Gyöngyössolymos Község Önkormányzatának Képviselő-testületen 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
15/2013 (IV.30.) sz. határozata
1. Mivel a Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimre
Önkormányzata és a Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás társult önkormányzatai nem adták le írásbeli
hozzájáruló nyilatkozatukat a költségvetés nyilvános ülésen történő tárgyalásához, a
napirendi pont, megismételt, nyílt ülésen történő tárgyalást a Képviselő-testület
elutasította.
További kérdés, észrevétel hozzászólás nem lévén, Szolcsák Gyula polgármester úr a
képviselő testület nyilvános rendkívüli ülését berekeszti.

A nyilvános rendkívüli testületi ülés berekesztve, jegyzőkönyv lezárva: 2013.04.30 19:30
perckor.
Kmf:
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Dr. Tanács Péter jegyző

Szolcsák Gyula polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítők:
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Kiss István képviselő

Hibó Tibor képviselő
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