
TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
 

KÖZGYŰLÉSE 
  
 

 
Szám:  2-11/2015. 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

KÉSZÜLT:  a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. augusztus 28-i 
soron kívüli, nyílt üléséről. 

 
 
AZ ÜLÉS HELYE:  Kismegyeháza kisterme, Kölesd, Kossuth tér 12. 
 
 
AZ ÜLÉS KEZDETE: 11.30 óra 
 
 
A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT: 
Bencze János, dr. Égi Csaba, Fehérvári Tamás, Horváth Zoltán, Kapitány Zsolt, 
Kerecsényi Márton, Kovács János, Pirgi József, Ribányi József, Süli János, Széles 
András, Tóthi Jánosné, Ürmös M. Attila.  
 
 
A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE:  
Gulyás Tibor és Szabó Loránd. 
 
 
A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE: ––  
 
 
A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA:  az ülés kezdetekor 13 fő. 
 
 
Az ülésen jelen volt dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző és dr. Baranyai Eszter megyei 
aljegyző. 
 
 
A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK:  
dr. Hábermayer Tamás, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
igazgatóhelyettese.  
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NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK:  –– 
 
 
SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK:  –– 
 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Köszöntöm a Közgyűlés tagjait és a meghívott vendégeinket. 
Közgyűlésünk mai ülését megnyitom.  
Tisztelt Közgyűlés! Határozatképesség ellenőrzése céljából kérem a közgyűlési 
tagokat, hogy jelenlétüket szíveskedjenek kézfelemeléssel jelezni. 
 
Megállapítom, hogy a 15 képviselőből jelen van 13 fő, így a Közgyűlés 
határozatképes.  
 
Tisztelt Képviselőtársaim! Vannak helyzetek, amikor rendkívüli Közgyűlést kell 
összehívni, ez most egy ilyen helyzet. Az, hogy a megyei értéktárhoz kapcsolódó 
program zajlik ma, segített abban, hogy az összejövetel két célból is egyszerűbb 
legyen. Az előző Közgyűlésünkön egy nonprofit kft. bejegyzését tervezte a 
Közgyűlés, és úgy döntött, felhatalmazza a Hivatalt, hogy lefolytassa ezt az eljárást. 
A cégbejegyzési eljárásban hiánypótlásra szólított fel bennünket a bíróság. Ez azt 
jelenti, ha ennek a bejegyzése most elhúzódna, az érdeksérelemmel járna az 
Önkormányzat szempontjából, bizonyos pályázati pénzek megszerzésében esetleg 
kárt okozhatna. Ezért gondoltuk azt, hogy illetlen módon a könnyedebb programok 
közé egy egyetlen napirendi pontos Közgyűlést beterveznénk. Ennyit elöljáróban.  
Tisztelt Közgyűlés! A tervezett napirendi pontot a kiküldött meghívó tartalmazza. 
Van-e valakinek módosító javaslata? Amennyiben nincs, az írásban megküldött 
napirendről fogunk szavazni. Kérem, most szavazzanak!  
 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi 
pontokat elfogadta. 
 
N A P I R E N D: 
 
1. Az önkormányzati nonprofit kft. bejegyzéséhez szükséges döntés meghozatala 

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
 
A napirendi pont tárgyalása következik.  
 
 
1. NAPIRENDI PONT 
Az önkormányzati nonprofit kft. bejegyzéséhez szükséges döntés meghozatala 
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Az előterjesztést mindenki megkapta, szóbeli kiegészítésem 
nincs. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Nem látok kérdést, 
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megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat 
szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót dr. Égi Csaba képviselő úrnak. 
 
dr. Égi Csaba, a Közgyűlés tagja: 
Köszönöm a szót. Mint praktizáló ügyvéd hadd segítsek abban, hogy a cégbírósági 
eljárás nem peres eljárás, ami azt jelenti, hogy ott sem bizonyításnak, sem vitának 
nincsen helye. Ez azt jelenti, hogy a cégbíró, aki elbírálja, tulajdonképpen korlátlan 
ura ennek az eljárásnak. Teljesen fölösleges vele vitatkozni, elutasítás lesz az 
eredménye. De az előterjesztés sem erről szól, tehát, csak megerősíteni akarom, ha 
eleget teszünk neki, akkor két nap alatt be fogja jegyezni ezt a céget. Nincs olyan 
dolog, ami miatt ne fogadhatnánk el azt, amit akar. Semmi lényege nincs egyébként, 
meg lehet, hogy nincs is igaza, de teljesen mindegy. Bejegyzi és ennyi.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm. Nem látok további hozzászólási szándékot, így lezárom a napirendi pont 
vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!  
 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 13 igen szavazattal, 
egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.  
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 31/2015. (VIII. 28.) 
közgyűlési határozata az önkormányzati 
nonprofit kft. bejegyzéséhez szükséges döntés: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

akként határozott, hogy egyszemélyes nonprofit 
közhasznú társaságot alapít, melynek cégneve 
Tolnáért- Tolna Megyei Térségfejlesztési 
Nonprofit Közhasznú Kft., rövidített cégneve 
Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft. 

 
2. A Közgyűlés jóváhagyólag dönt arról, hogy a 

társaság az alapító okirat aláírásának napjától 
előtársaságként működjön.  

 
3. A Közgyűlés elfogadja az alapító okirat 8.5. pont 

1. sorának szövegét, mely szerint az ügyvezető a 
szerződésszegéssel okozott kár szabályai szerint 
felel a társasággal szemben.  

 
4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

kiköti, hogy amennyiben a Cégbíróság a 
folyamatban lévő cégbírósági eljárásban 
elutasító vagy részben elutasító döntést hoz, az 
abban foglaltak határozzák meg az alapító okirat 
végleges tartalmát és azt, hogy ezen határozat a 
cégbejegyzési kérelmet elutasító vagy részben 
elutasító döntés kézhezvételét követő napon lép 
hatályba. 

 



 4

5. A Közgyűlés elfogadja, hogy a társaság 
alapítására egyebekben a 22/2015. (VI.26.) 
számú közgyűlési határozatban foglaltak az 
irányadók. 

 
6. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

felhatalmazza elnökét, hogy a fentiekre 
tekintettel az alapító okirat végleges tartalmát 
elfogadja és aláírja. 

 
Határidő: 2015. augusztus 31.  
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 

 
 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Köszönöm a türelmeteket, megértéseteket. A mai ülésünk 
napirendi pontjainak végére értünk. Köszönöm mindenkinek a részvételt, 
Közgyűlésünk ülését bezárom. Mindegyikőtök lát az asztalán egy kiadványt, a 
Kincses Tolna megye c. kiadványt, melyet szeretettel nyújt át az Önkormányzat. A 
minisztérium és Paks város támogatásával hoztuk létre ezt a könyvet, a szakmai 
hátteret hadd ne ragozzam. Használjátok egészséggel, és támogassátok, 
javasoljátok a környezetetekben polgármestereknek, barátoknak, hogy ezt érdemes 
forgatni. Még egyszer köszönöm a részvételt. A nap hátralévő részére jó szórakozást 
kívánok!  
 
 

k. m. f. t. 
 
 
 
 
  Fehérvári Tamás dr. Gábor Ferenc 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
















