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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

13/2008. számú 
 

J E G Y ZŐK Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2008. szeptember 8-án 1600 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről 

Ülés helye: Tolmács Község Önkormányzat tárgyalóterme, 2657 Tolmács, Sport u. 1. 

Az ülés vezetője: Hajnis Ferenc polgármester 

Jelen vannak: Hajnis Ferenc  polgármester 
 Csehek József képviselő 
 Dávid Imre képviselő 
 Dudás Gergely képviselő 
 Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
 Hámori Imréné képviselő  
 Loksa János képviselő 
 Torma Andrea körjegyző 
 
A rendkívüli ülésről távol maradt: Balázs János Ferenc alpolgármester. 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket. 
Megállapítja, hogy a 8 fő képviselő-testületi tagból 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt 
megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Dávid Imre képviselő és Dudás Gergely képviselő legyen. A 
javaslatot a Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta. 
 
A képviselő-testület telefonon történt összehívását követően a polgármester által javasolt egy napirendet a 
képviselő-testület egyhangúlag elfogadta, és az alábbi napirendi pontot tárgyalja: 
 
Napirend Előterjesztő 
 
1. Rétság kistérségi Egészségfejlesztő Központ    Hajnis Ferenc polgármester 

Egészségügyi Szolgáltató Kft. megalapítása 
 
 

1. Napirend Rétság kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Kft. 
megalapítása 

 
Hajnis Ferenc polgármester 
Bizonyára mindannyian hallottátok, hogy Rétság Város Önkormányzata a kistérségi járó beteg ellátó 
központ megépítésére benyújtott pályázatával 912 millió forint támogatást nyert a Rétságon megépítendő 
járó beteg központ építésére. A képviselő-testület döntése alapján 2008. február 26-án aláírtuk a rétsági járó 
beteg szakellátó központ fejlesztésében való együttműködésre vonatkozó fejlesztési megállapodást. A 
megállapodást a testületi döntésnek megfelelően írtuk alá, vagyis az 5. pontban az szerepel, hogy a járó 
beteg szakellátó központ működtetésére létrehozandó non-profit gazdasági társaság működési ideje alatt 
anyagilag nem járulunk hozzá a működtetéshez, annak minden költségét a pályázó rétsági önkormányzat 
biztosítja. Ez az aláírt fejlesztési megállapodás azt is tartalmazza, hogy a létrehozandó gazdasági társaságba 
tagként belépünk, és a törzstőkén belül 0,2% arányban részt veszünk. A fejlesztési megállapodásban az 
szerepel, hogy a társaságot 5 millió Ft törzstőkével hozzuk létre, tehát annak 0,2 %-át, azaz 10.000 Ft-ot 
kell befizetnünk, mint alapító tagok. 
Miután kiderült, hogy Rétság Önkormányzata nyert a pályázaton, és megítélték számukra a 912 millió 
forint támogatást, aktuálissá vált a működtetést végző gazdasági társaság megalapítása. Elkészítették a 
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társasági szerződést. A gazdasági társaság neve: Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ 
Egészségügyi Szolgáltató Kft. Viszont a fejlesztési megállapodásban szereplő 5 millió Ft törzstőke helyett 
90 millió Ft törzstőkével kívánják létrehozni a társaságot. Ez abból adódik, hogy a Rétság tulajdonát 
képező ingatlan, ami az ellátó központ lesz, apportként bekerül a cégbe. Ez azonban nem érint minket 
hátrányosan, mert az eredeti elképzelés szerint 10.000 Ft-tal kell hozzájárulnunk az alapításhoz, 
ugyanakkor ez nagyobb névértékű üzletrészt takar majd, mivel a cég törzstőkéje magasabb. 
A társasági szerződés tervezetet és az üzletrész átruházási szerződést elküldtük a Bódis Ügyvéd Úrnak, – a 
költségeket Bánkkal együtt közösen, fele-fele arányban viseljük – hogy véleményezze a részünkre ezt az 
egész ügyletet, hiszen ez tisztán polgári jogi kérdés. A mai nap folyamán faxon megkaptuk a választ, amit 
most felolvasnék.  
(A polgármester felolvassa dr. Bódis Pál ügyvéd véleményét, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
Mindezek alapján kérem a véleményeteket, hozzászólásokat, kérdéseket. 
 
A képviselő-testület megtárgyalta a napirendet, majd 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, felolvasta a határozati javaslatot, és szavazásra 
tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy a határozati javaslatot elfogadjuk, és annak megfelelően 10.000 Ft törzsbetét 
befizetésével tagként részt vegyünk a Rétság kistérségi járó beteg szakellátó központ működtetését végző 
Kft-ben, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

102/2008. (IX.8.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági 
kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) tevékenységéhez történő 
csatlakozás feltételeit.  
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a TIOP – Kistérségi járóbeteg 
szakellátó központ fejlesztése (2.1.2/07/1) tárgyú projektben megjelölt pályázati 
cél megvalósítása érdekében, a Rétságon, 2008. február 26. napján aláírt 
fejlesztési megállapodással összhangban, Tolmács  Község Önkormányzat 
(székhelye: 2657 Tolmács, Sport utca 1., KSH nyilvántartási száma: 15452654 
8411 321 12) a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Kft-be 180.000.-Ft 
névértékű üzletrész 10.000.-Ft vételáron történő megvásárlásával tagként belép. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hajnis Ferenc polgármestert, hogy az 
üzletrész- átruházási szerződést, a Kft. taggyűlési jegyzőkönyvét és társasági 
szerződését az Önkormányzat képviseletében aláírja. 
 
Határidő: 2008. szeptember 10. 
Felelős: polgármester 
 
 

További napirendi pont és hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselő-testület ülését lezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester körjegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 

 
 

 Dávid Imre Dudás Gergely 
    képviselő képviselő 


