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   Gyöngyössolymos Község Önkormányzata 

    3231 Gyöngyössolymos Szabadság út 139. 

 

 

 

 

Szám:…..……../2022. 

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2022. március 8-i rendkívüli ülésére 

 

Tárgy:      11. napirend: A Solymosért Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének 

és költségvetésének elfogadása 

 

Előterjesztő:    Asztalos Miklós polgármester 

Előkészítő:    dr. Behan Anett Éva  jegyző 

                                               Mészáros Ferenc Attila ügyvezető 

 

Tárgyalja és véleményezi:  Pénzügyi Bizottság 

    

Melléklet    határozati javaslat 

                                               Solymosért Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve és költségvetés 

                                               tervezete 

                                                

 

Meghívottak:    Képviselő-testület tagjai  

                                               Mészáros Ferenc Attila ügyvezető 

Törvényességi észrevétel:  az előterjesztés törvényes. 

 

Tárgyalás:   nyilvános ülés       

  

 

    zárt ülés       

  

 

Elfogadás:   egyszerű többség       

  

 

    minősített többség      
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő- testület 2020. szeptember 21-én tartott rendkívüli ülésén döntött arról, hogy a 

70/2020.(IX.21.) számú határozatával Solymosért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot 

alapít. A Kft. alapítási szándékát a Képviselő- testület a 2020. október 22-i képviselő- testületi 

ülésén is megerősítette. Ezt követően elindult a cégbejegyzés jog folyamata, melynek 

eredményeként az Egri Törvényszék Cégbírósága 2020. október 22. napi hatállyal 2020. 

december 11-én a társaságot 10-09-038363 számon, 28836809-2-10 adószámmal bejegyezte.  

 

A Kft. működéséhez szükség van arra, hogy az Önkormányzat meghatározza azon feladatait, 

melyeket saját feladatai közül a Kft-re ruház át. A Kft. ezen önkormányzati feladatokat 

közszolgáltatási szerződések útján látja el. A szerződések biztosítja a feladat ellátását és az 

ehhez rendelkezésre bocsájtott önkormányzati normativák igénybevételének módját is.  

 

A közszolgáltatási szerződéseket a 74/2020. (IX.21.) számú képviselő-testület döntés 

értelmében 2020. december 31. napjáig, valamint 2021. június 30. napjáig meg kellett kötni. 

A közszolgáltatási szerződés határozott időtartamra: 2021. január 1. napjától 2024. október 

31. napjáig szól. A közszolgáltatási szerződések mellett a munkabérek átadása támogatási 

szerződések keretében került sor, viszont ezen szerződést határozott időtartamra, 2021. 

december 31. napjáig volt lehetőség megkötni a vonatkozó jogszabályok alapján. A 2022. évi 

üzleti terv elfogadásával párhuzamosan a bérköltségek átadására vonatkozó szerződés 

megkötéséről is döntést kell hozni a működés folyamatos voltának biztosítása érdekében.   

 

 

A Kft. 2022. évi üzleti terve tartalmazza az általa ez évben elvégezni kívánt feladatait és az 

azokhoz felhasználni kívánt pénzügyi forrásokat is részletesen bemutatja. A Kft. üzleti tervét 

a képviselő- testületi döntéshozatal előtt a Kft. Felügyelő Bizottsága és az önkormányzat 

Pénzügyi Bizottság is tárgyalja.  

 

 

A döntés célja, pénzügyi hatása  

A döntés célja a 100 %-os önkormányzati tulajdonú Kft működéséhez szükséges 

önkormányzati források biztosítása. Ezt a pénzügyi forrást az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésébe be kell tervezni.  

 

A döntéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása:  

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 

CXXII. törvény 7/J.§  

„(3) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője olyan belső 

kontrollrendszert alakít ki és működtet, amely a jogszabályi kötelezettségeknek való tudatos 

megfelelés, a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében azt a 

célt szolgálja, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaság 

a) a működése és gazdálkodása során a tevékenységét gazdaságosan, hatékonyan és 

eredményesen hajtsa végre, 

b) az elszámolási kötelezettségeit teljesítse, 

c) megvédje az erőforrásait a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól, 

d) működésével kapcsolatosan megfelelő, pontos és naprakész információ álljon 

rendelkezésre, 
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e) biztosítsa a jogszabályi előírásoknak megfelelő, szabályozott, átlátható és etikus 

működését, 

f) védje a tulajdonos(ok) és az ügyfelek érdekeit, 

g) kezelje a köztulajdonban álló gazdasági társaság kockázatait, különös tekintettel az 

integritás kockázatokra.” 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény    

(továbbiakban: Mötv.)  42. §  1. pontja szerint A képviselő-testület hatásköréből nem 

ruházható át: 

… 

1. a rendeletalkotás;… 

 

 

47. §… 
(2) A javaslat elfogadásához az egyszerű többséget igénylő javaslat esetén a jelen levő 

önkormányzati képviselők, minősített többséget igénylő javaslat esetén az önkormányzati 

képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. A betöltetlen önkormányzati 

képviselői helyet a határozatképesség szempontjából betöltöttnek kell tekinteni. 

 

50. §  Minősített többség szükséges a 42. § 1., 2., 5., 6., 7. és 16. pontjában foglalt, továbbá a 

törvényben és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez, az 

önkormányzati képviselő kizárásához, az összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság 

megállapításához, a képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez, valamint a 46. § (2) 

bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez. 

 

A Képviselő-testület hatásköre az 42. § 1. pontján, a minősített szavazattöbbség az Mötv. 50. 

§-án alapul. 

 

Minősített többség: A megválasztott képviselők több mint felének (legalább 4 képviselő) 

egybehangzó szavazata a minősített többség. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat benyújtását támogatni és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

 

Gyöngyössolymos, 2022. március 2. 

Asztalos Miklós 

 polgármester 
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Határozati javaslat 

 

Sz:   /2022 (III….)                                      Tárgy: Solymosért Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti 

        tervének és költségvetésének az 

        elfogadása 

 

HATÁROZAT 

 

1. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta A 

Solymosért Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének és költségvetésének elfogadása” 

tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:  

 

2. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Solymosért Nonprofit 

Kft. 2022. évi üzleti tervét és költségvetését a határozat 1. számú mellékletében 

szereplő tartalommal jóváhagyja. 

 

3. A Képviselő- testület a határozat 2. számú mellékletében foglalt támogatási szerződést 

jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.  

 

4. A Képviselő- testület elrendeli az üzleti tervben igényelt önkormányzati források 

összegének beépítését az Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe.  

 

Felelős: Asztalos Miklós polgármester,  

   dr. Behan Anett Éva jegyző 

   Mészáros Ferenc Attila ügyvezető 

Határidő: értelemszerű 

 

 

 

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényes! 

 

 

dr. Behan Anett Éva 

            jegyző 

 


