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   Gyöngyössolymos Község Önkormányzata 

    3231 Gyöngyössolymos Szabadság út 139. 

 

 

 

 

Szám:…..……../2022. 

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2022.április 6-i rendes ülésére 

 

Tárgy:      12.napirend: A Solymosért Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság 

tagjának megválasztása  

 

Előterjesztő:    Asztalos Miklós polgármester 

Előkészítő:    dr. Behan Anett Éva  jegyző 

                                               Mészáros Ferenc Attila ügyvezető 

 

Tárgyalja és véleményezi:  Pénzügyi Bizottság 

    

Melléklet    határozati javaslat 

                                                

                                                

 

Meghívottak:    Képviselő-testület tagjai  

                                               Mészáros Ferenc Attila ügyvezető 

Törvényességi észrevétel:  az előterjesztés törvényes. 

 

Tárgyalás:   nyilvános ülés       

  

 

    zárt ülés       

  

 

Elfogadás:   egyszerű többség       

  

 

    minősített többség      

  

 

X 

 

 

X 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő- testület 2020. szeptember 21-én tartott ülésén döntött a Solymosért Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról. Szintén ezen az ülésen megválasztotta 

a Kft. felügyelő bizottságának tagjait, akiben 2021. október 22-én szintén változás történt.  Az 

akkor megválasztott tagok közül 1 fő: Szanyi Tamás, 2022. január 31. napján írásban 

nyilatkozott arról, hogy ezt a tisztséget nem vállalja el. A Kft. működőképességéhez szükség 

van egy új felügyelő bizottsági tag megválasztására.  

 

Ha a gazdasági társaságnál felügyelő bizottság működik, a számviteli törvény szerinti 

beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli 

jelentésének birtokában határozhat. Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés 

tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a gazdasági társaság legfőbb 

szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tagok 

érdekeit, összehívja a gazdasági társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, amely a 

képviselő-testületi ülés. A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a 

gazdasági társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével 

okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó 

üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési 

kötelezettség megszegését is.  

  

A felügyelő bizottság tagjának javaslom megválasztani:  

 

Liktor Ferenc, 3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 182.. szám alatti lakost.  

 

Liktor Ferenc úgy nyilatkozott, hogy a tisztséget elvállalja és vele szemben 

összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.  

 

A döntés célja, pénzügyi hatása  

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

biztosítása az új FB tag megválasztásával.  Ennek a pénzügyi forrása az Önkormányzat 2022. 

évi költségvetésébe be lett tervezni.  

 

A döntéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása:  

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény    

(továbbiakban: Mötv.)  42. §  2. pontja szerint A képviselő-testület hatásköréből nem 

ruházható át: 

… 

2. szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt 

választás, kinevezés, vezetői megbízás;;… 

 

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. 
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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. § 2. 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 21. 

Asztalos Miklós 

   polgármester 

 

Határozati javaslat 

 

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

         Bizottsága új tagjának megválasztásáról 

 

HATÁROZAT 

 

1. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A 

Solymosért Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjának megválasztása” tárgyú 

előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:  

 

2. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Solymosért Nonprofit 

Kft. Felügyelő Bizottságának tagjává választja Liktor Ferenc, 3231 Gyöngyössolymos, 

Szabadság út 182. szám alatti lakost 2022.április 6. napjától. 

 

3. A Képviselő- testület Liktor Ferenc részére 1.000 Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg. 

 

4. A Képviselő- testület elrendeli az új FB tag átvezetését a Cégbíróságon.   

 

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 


