JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 30-án 08.00
órakor tartott rendkívüli nyílt ülésén.

Határozat száma
131/2012.(VII.30.)
132/2012.(VII.30.)

Határozat
Termálstrand Kft törzstőke emeléséről
Ifjúsági táborba történő ágyak vásárlásáról
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Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester
Bozó Lászlóné képviselő
Dr. Katona Miklósné képviselő
Kovács Dániel képviselő
Távolmaradását jelezte: Koska Pál alpolgármester
Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné körjegyző
Jegyzőkönyvvezető: Szepesi Orsolya

Zagyva Ferencné: Köszöntöm a képviselőket, megállapítom, hogy két képviselő távol van, az
alpolgármester jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen, a másik testületi tag
valószínűleg késik. A testület határozatképes. A mai rendkívüli ülés témája a Termálstrand
Kft. törzstőke emelése. Azt, hogy erre miért van szükség, Bozó Ferencné gazdálkodási előadó
elmondja.
Bozó Ferencné: Az az összeg, amelyet az önkormányzat, a testület döntésének értelmében
2011. év végén átutalt a Kft. számlájára, könyvelésileg tőketartalék képzésként került
lekönyvelésre. Ha nem így kerül könyvelésre, az a strand éves minimálisan elvárt nyereségét
jelentősen megemeli. Viszont a cégbírósági kivonatban csak a törzstőke emelés jelenik meg, a
tőketartalék képzése nem.
Ahhoz, hogy a cégbírósági kivonatban megjelenhessen, hogy az önkormányzat a tulajdonában
lévő Termálstrand Kft törzstőkéjét megemeli, egy minimális 100.000 forintos utalás
szükséges az önkormányzat részéről a Termálstrand Kft-nek.
A Magyar Fejlesztési Bankkal kötött szerződés értelmében törzstőke emelést cégbírósági
bejegyzéssel szükséges igazolni. A tavaly év végén átutalt összeg továbbra is tőketartalékként
szerepel a könyvelésben. Az átutalást és a módosítás cégbíróságon történő bejegyzését
napokon belül el kell intéznünk ahhoz, hogy az MFB a kifizetéseket a kedvezményezettek
számlájára utalja.
Dr. Katona Miklósné megérkezett.
Bozó Ferencné ismerteti az eddig elhangzottakat a késve érkező képviselővel is.
Dr. Katona Miklósné: A 100.000 forint a cégbíróságon történő bejegyzéshez szükséges?
Bozó Ferencné: Nem, hanem az átutalt 100.000 forinttal a Termálstrand Kft törzstőkéjét
3.100.000 forintra emeljük, és ez cégbírósági kivonatba is bejegyzésre kerül. Így a bank is
látja, hogy törzstőke emelést hajtottunk végre, amit cégbírósági kivonattal is igazolni tudunk
feléjük.
Bozó Lászlóné: 100.000 forint a minimum összeg, amit emelnünk szükséges?
Bozó Ferencné: Igen.
Zagyva Ferencné: Aki egyetért azzal, hogy a Termálstrand Kft részére Bükkszék Község
Önkormányzata 100.000 forintot, törzstőke emelésre átutaljon, kérem kézfelnyújtással
jelezze.
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A képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
131/2012.(VII.30.) önkormányzati határozat:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat tulajdonában lévő
Termálstrand Kft. 3.000.000 forintos törzstőkéjét 100.000 Ft-al megemeli.
Megbízza a polgármestert a 100.000 Ft. Átutalásával.
Felhívja a képviselőtestület a Kft. ügyvezetőjét, hogy a törzstőke emelést a cégbíróságon
jelentse be.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, ügyvezető

Zagyva Ferencné: A táborvezető szeretne egy lehetőségről tájékoztatni benneteket.
Bozó Lászlóné: Mint tudjátok a tábor heverői igen rossz állapotban vannak. A napokban
megkerestek, hogy 38 darab Svájcból importált, matracos ágy eladó. Az ágyakat 700.000
forintért kapnánk meg.
Dr. Katona Miklósné: Darabja akkor kb. 20.000 forint.
Bozó Lászlóné: Igen egy ágy kb. 18.000 forint lenne. Elmentünk megnézni, hogyan néznek ki
az ágyak. Vastag fenyő lécekből van összerakva, vastag matracokkal.
Zagyva Ferencné: Utánanéztünk a matrac áraknak, egy matrac kb. 10.000 forint, egy fenyő
keret legalább 25.000-30.000 forint.
Kovács Dániel: Mennyit enged a 700.000 forintból?
Bozó Lászlóné: Ez már a kialkudott ár. Eredetileg 20.000 forintért adta volna az ágyak
darabját. Sok felnőtt üdül a táborba, augusztusba gólyatáborok vannak, az ágyaink zöme
kisméretű, ezeket már folyamatosan cserélni szükséges.
Dr. Katona Miklósné: A tábor bevételéből meg tudod vásárolni az ágyakat?
Bozó Lászlóné: Most igen.
Zagyva Ferencné: Aki egyetért azzal, hogy a 38 darab ágyat megvásároljuk, kérem
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
132/2012.(VII.30.) önkormányzati határozat:
Bükkszék Község Önkormányzat képviselő testülete az Ifjúsági Tábor részére 38 darab ágyat
vásárol, mindösszesen 700.000 forintért, mely ár tartalmazza a helyszínre szállítás költségeit.
Felhatalmazza a testület a táborvezetőt, a vásárlás lebonyolítására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: táborvezető
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Bozó Lászlóné: A konyhai gépek, a villanytűzhely cseréjével sem sokáig várhatunk, mivel a
szerelő már állandóan szereli. Még a Bányász Gyógyüdülőből vették meg olyan régiek.

Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.

Zagyva Ferencné
polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyző
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