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Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 9-i  
  rendkívüli testületi üléséről. 

 
Helye: Polgármesteri Hivatal jegyzői irodája 
 
 
Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes  polgármester 
  Galambos György  alpolgármester 
  Benkő Istvánné  képviselő 
  Cserny Vilmos   képviselő 
  Fehér Györgyné  képviselő 
  Gránitz Gáspár Istvánné képviselő (később érkezik) 
  Juhász Gyula   képviselő 
  Martinovszky József  képviselő 
  Serhók György  képviselő 
  Sénik István   képviselő 
  dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 fővel 
határozatképes. Elmondta, hogy a rendkívüli ülés összehívásáról azért döntött, mert egy olyan 
határozatról kell ismételt szavazást tartani, amelynek a végső, jogszerű állapota nem 
halasztható. Ennek érdekében telefonon keresztül és írásban is minden képviselőt 
megkerestek, Dr. Sirák Andrásné képviselőtársát csak üzenet formájában sikerült utolérni. A 
távolmaradók jelezték, hogy támogatják a Képviselő-testület munkáját, de  más elfoglaltságuk 
miatt nem tudnak megjelenni. 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a kiírt napirenddel tartandó rendkívüli ülés 
megtartásával, az tegye fel a kezét.  
 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
186/2008.(IX.9.) 
h a t á r o z a t a 

rendkívüli ülés megtartásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. szeptember 9.-én 16.50 órakor 
rendkívüli testületi ülést tart az alábbi napirendben: 
 
1./ Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg szakellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság alapításához „Társasági szerződés” elfogadása. 
 
 Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 Határidő: azonnal 

 
*** 
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Napirend: 1./ Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg szakellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt                        
                      Felelősségű Társaság alapításához „Társasági szerződés” elfogadása 
                      (Előterjesztés 1-es számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Először is szeretné megköszönni Füri Mihály képviselő 
úrnak a visszajelzését, amit a testületi ülésen tett a gazdasági társasági szerződés jóváhagyó 
határozatának hozatalkor és azt, hogy ezzel a jelzéssel ismételten élt.  
Tájékoztatásul elmondja, hogy az első jelzés alkalmával, a Jegyző úr a rendelkezésre álló 
törvén alapján úgy tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a minősített szavazati többség 
nem szükséges az elfogadó határozathoz, majd a mai nap folyamán, az ismételt jelzésre 
tüzetesebben áttekintésre került a kérdéses törvény. 
Ennek alapján megállapítható volt, hogy bár a törvény szövege a gazdasági társaságokat nem 
sorolja fel e tárgykörben, de a törvényhez fűzött magyarázat tartalmazza azt a megállapítást, 
hogy a gazdasági társaság alapítására vonatkozó testületi szavazási szabályok az 
intézményekre vonatkozó szabályokkal esik egy tekintet alá. Ebből adódóan, tehát minősített 
többségre van szükség a határozat elfogadásához, amely azt jelenti, hogy a megválasztott 
képviselőknek több, mint a fele, azaz 8 képviselő igen szavazatot adjon le. 
Szeretné jelezni, hogy a szeptember 8.-i testületi ülés határozati javaslata, az ahhoz csatolt 
„Társasági szerződés”, semmilyen tekintetben nem változott, tehát új, ismeretlen téma nem 
hátráltatja a döntést. 
 
 
Juhász Gyula képviselő: Jelezte, hogy Füri Mihály képviselő úr egy levelet küldött, amelyet fel 
kellene olvasni és a jegyzőkönyvhöz csatolni.  
(Átadta a levelet a Polgármesternek felolvasás végett. Levél 2-es számú mellékletben) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A levelet felolvasta és jelezte, hogy természetesen a 
következő testületi ülésre a Képviselőtársainak egységesen kiküldésre kerül. 
 
 
Közben megérkezett Gránitz Gáspár Istvánné képviselő, így a jelenlévők száma 10 fő. 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Elmondta a levél kapcsán, hogy úgy érzi, a Képviselő-
testület nevében kijelentheti, hogy örülnek, ha részt kívánnak venni Képviselőtársai a 
munkában, ennek eddig sem, és ezután sincs akadálya. Szavazásra teszi fel a kérdést.  
 
Kéri, hogy aki a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság „Társasági szerződés”-ét elfogadja, az tegye fel a kezét. 
 
Képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
187/2008.(IX.9.) 
h a t á r o z a t a 

a Nonprofit KFT „Társasági szerződés”-ének jóváhagyásáról  
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velencei-tavi Non-profit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozása céljából, az előterjesztésben szereplő „Társasági 
szerződés”-t jóváhagyja. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződést nevében eljárva írja alá, továbbá az 
alakuló ülésen és azt követően is a tagi képviseletet lássa el. 
A Képviselő-testület ugyanakkor megállapítja, hogy 164/2008. (IX.08.) számú határozat helyes 
értékelése a Kft. megalakításának elutasítása volt. 
 
 Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 Határidő: 2008. szeptember 30. 
 

*** 
 
 
 
Más téma nem lévén, Oláhné Surányi Ágnes polgármester megköszöni a segítséget, a gyors 
reagálást és az ülést bezárta. 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 

 Oláhné Surányi Ágnes     dr. Papp Gyula Gábor 
       polgármester          címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


