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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 23-án, 
8,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott rendkívüli 
ülésen.                              

 

Határozat száma Tárgya 
107/2013.( 07.23) Szűcsné Lehóczki Julianna felhatalmazása. 
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Jelen vannak:  Zagyva Ferencné polgármester 
 Koska Pál alpolgármester 
 Kovács Dániel képviselő 
                        dr. Katona Miklósné képviselő 
                         Bozó Lászlóné  képviselő 

 
Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné jegyző 
         
Jegyzőkönyvvezető: Pozsik Lászlóné 
 
Zagyva Ferencné: Köszöntöm a testület tagjait. Megállapítom, hogy minden képviselőjelen van, a 
testület határozatképes.  
A mai rendkívüli testületi ülésen a strandon kialakult átmeneti időszakban felmerült vitatott 
kérdéseket szeretnénk tisztázni. Megbíztuk az ügyvezető helyettest Szűcsnét, erre az időszakra, de 
a legnagyobb gond a számlák utalásával van. Valamint kérdéses dolog, hogy taggyűlés vagy 
testületi ülés keretében kell-e eljárni a strand kft. ügyeiben. Át is adom a szót jogi képviselőnknek 
Dr. Simon Ferencnek. 
 
Dr. Simon Ferenc: Az a kérdés, hogy taggyűlés, vagy testületi ülésen tárgyaljuk a Strand Kft. 
ügyeit. Taggyűlést ott tartanak, ahol tagok vannak, ahol nincs tag, ott értelemszerűen nem tudnak 
taggyűlést tartani, ez egy egyszemélyes Kft, tehát testületi ülés keretében az alapító határozatot 
hoz, amiről értesíti a Kft.-t.  
A másik kérdéses dolog az utalás. Erről a határozat történhet naponta és kaphat a megbízott 
ügyvezető helyettes egy általános megbízást, melyben az testület felhatalmazza, hogy a 
működéshez szükséges számlákat és egyéb utalásokat – gondolok itt ÁFA, bér és vonzatai – időben 
indítsa el. Ha nincs megfelelő pénzügyi keret, akkor szól  a megbízott ügyvezető helyettes a 
testületnek, mert arra nincs meghatalmazva, hogy hitelt vegyen fel, vagy átütemeztessen 
számlákat.. Ez egy átmeneti állapot, melyet meg kell oldani. 
 
Szűcsné Lehóczki Julianna: A strand biztonságos üzemeltetéséhez az egyszerűsített foglalkoztatást 
meg kellett oldanunk, de a munkaszerződéseket az önkormányzatnál készítik. Valamint a 
készpénzfizetési számlákat is fizetjük naponta. Ezekhez kell-e tulajdonosi döntés? 
 
Dr. Simon Ferenc: Mint az előbb is elmondtam és neked már telefonban is közöltem két féle képen 
lehet ezt megoldani. Vagy minden egyes számlához tulajdonosi ellenjegyzés kell, vagy egy 
általános felhatalmazás a testület részéről. Ez vonatkozik a banki átutalásra és a készpénzes 
kifizetésekre is. 
 
Dr. Katona Miklósné:  Szeretném tisztázni, hogy mikor a strand dolgaival kapcsolatban 
összejövünk ez beszélgetés, taggyűlés vagy testületi ülés? 
 
Dr. Simon Ferenc: Mint az elején is elmondtam nem lehet taggyűlés. 
 
Dr. Katona Miklósné:  Akkor eddig törvénytelenül működtünk? 
 
Dr. Simon Ferenc: Nem volt törvénytelen, mert a mindegy, hogy minek nevezzük az ülést a 
döntéseket törvényesen az egyszemélyes tulajdonos hozta. 
 
Tarjányi Lászlóné: Egy idő óta valóban probléma,  hogy milyen ülésen milyen döntés születik. 
Írásos állásfoglalást kértem ebben az ügyben, de még választ nem kaptam rá. Szóban is többfelé 
érdeklődtem, ahol van ilyen vállalkozási tevékenység. Nagyon eltérő a gyakorlat. Ha  
egyszemélyes Kft.-ről beszélünk nincs taggyűlés. A tag dönt és értesíti az ügyvezetést. Nem 
tisztázott akkor a kérdés, ha a tag egy testület. Van olyan hely, ahol külön jegyzőkönyvet 
készítenek a tulajdonosi döntésről, de azaz igazság, hogy a testület hozta meg . Szerintem akár 
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tulajdonosi ülés, akár testületi ülés minden képen a Polgármester hívja össze. A Kormányhivatal 
Törvényességi Főosztályával  szóban történt egyeztetésen az volt a vélemény, hogy talán az a 
helyesebb, ha a tulajdonosi döntést testületi ülésen hozzák meg. A törvény szerinti kizárólagos 
hatáskörben a tulajdonos jár el, egyéb kérdésben az ügyvezető. 
Eddig nem volt gond,  ezért nem foglalkoztunk vele. Javaslom, hogy a jövőben testületi ülésen 
szülessenek a tulajdonosi döntések. 
 
Dr. Katona Miklósné:  Az ügyvéd Úrnak tenném fel a következő kérdést: a számlák és 
megkeresések még mindig Vinczéné Pap Judit névre érkeznek. Ő kinevezése már június 20.-val 
megszűnt nem kellett volna már a Cégbíróságon ezt a változást átíratni? 
 
Szűcsné Lehóczki Julianna: A Takarékszövetkezet felé jeleztem az Önkormányzattól kapott 
kivonattal, hogy Vinczéné Papp Judit már nem ügyvezető, de én a saját felhatalmazásommal 
továbbra is tudok utalni a bankon keresztül. 
 
Tarjányi Lászlóné:  Szűcsné csak ügyvezetői feladatokkal megbízott vezető helyettes. A 
Cégbíróságnál nem létezik átmenetileg megbízott ügyvezető, tehát az átvezetés nem történhetett 
meg.  
 
Dr. Simon Ferenc: Az ügyvezető személyében történt változást 30 napon belül be kell jegyeztetni a 
Cégbíróságon. Ha én kapok megbízást erre intézem. Eddig nem kaptam. 
 
Dr. Katona Miklósné:  Szeretném tisztázni, hogy Szűcsnét a gazdasági társaság ügyvezetői 
feladatainak ellátásával bízza meg. Ez a napi feladatok ellátására értendő, de kötelezettséget 
vállalhat-e? Mert ha árut rendel az is kötelezettség vállalás. 
 
Dr. Simon Ferenc:Mivel bízták meg konkrétan? 
 
Koska Pál:  Erről nem volt szó, hogy konkrétan mivel bízzuk meg. 
 
Tarjányi Lászlóné:  Igaz, hogy ezen az ülésen az aljegyző volt, én nem, de ő azt mondta, hogy volt 
előterjesztés. 
 
Dr. Katona Miklósné:  Akkor meg kellene nézni azt az előterjesztést. Konkrét kérdésem az Ügyvéd 
Úrhoz, hogy a megbízott ügyvezetőnek vannak olyan számlák, melyek előbbiek, mint amióta meg 
van bízva. Ezeket is kifizetheti? 
 
Dr. Simon Ferenc: Ha olyan számla, ami mögött van teljesítés igazolás, akkor igen. 
 
Szűcsné Lehóczki Julianna: Minden számla mögött van szállítólevél, ami alá van írva, tehát 
teljesítés igazolás megvan.  
 
Dr. Simon Ferenc: Van-e olyan számla, ami mögött nincs teljesítés igazolás? 
 
Szűcsné Lehóczki Julianna: Igen van két hirdetéses számla, amit az előző ügyvezető rendelt meg és 
nem tudom, hogy lett-e teljesítve.  
 
Dr. Simon Ferenc: Meg kell kérdezni, hogy a hirdetés mikor és hol jelent meg, kérni róla vagy 
írásos anyagot, vagy hangfelvételt és ha a teljesítés megtörtént utalható a számla. 
 
Koska Pál:  Jogszerű működést szeretnénk, ezért teszünk fel az Ügyvéd Úrnak ilyen kérdéseket. 
 
Zagyva Ferencné: Én annyit szeretnék kérni, hogy ezután tartsuk be, hogy ülés előtt 5 nappal 
meghívót küldünk ki, ne legyen naponta összejövetel. Ezt a Jegyző Asszony is kérte. 
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Tarjányi Lászlóné:  Valóban azt szeretném kérni, hogy a rendkívüli ülésre is menjen meghívó öt 
nappal előtte, úgy ahogy az SZMSZ-be le van írva. Én is egyetértek az Ügyvéd Úrral abban, hogy 
kapjon Szűcsné egy általános felhatalmazást, mely szerint a napi működéshez szükséges számlákat 
átutalhassa és kifizethesse. 
 
Koska Pál:  Én egyértelműen kijelentem, hogy nem akadályozom a strand működését. Mikor 
megbíztuk Szűcsnét a Polgármester Asszony ellenjegyzésével ment az utalás. Mikor kiderült, hogy 
nem utalnak, a képviselő társaimmal felmentünk é átnéztük a számlákat, hogy lehessen utalni, mert 
nem akartuk a strand működését veszélybe sodorni. Ha a Polgármester Asszony a képviselő testület 
döntését elfogadta volna és aláírja az új ügyvezető szerződését, akkor most nem lenne gond. 
 
Zagyva Ferencné: Én elfogadom a döntéseteket, de az új szerződéssel, mert a régi szerződés szerint 
a munkáját nem jól végezte, azért küldtük el 4 : 1: arányban. Ezért kell most új szerződés. 
 
Koska Pál: Ezt a szerződést senki sem írná alá. 
 
Zagyva Ferencné: A szerződés szövege egy aláírt munkaszerződésből van kimásolva, tehát ez nem 
igaz, hogy senki nem írná alá. 
Dr. Katona Miklósné:  Az új szerződésben van olyan pont, hogy ha időben nem fizeti ki a 
számlákat, akkor ezért el lehet küldeni. Ha aláírjátok ezt a szerződést és régebbi például áprilisi 
számla nincs kifizetve, akkor ezért el lehet küldeni? 
 
Zagyva Ferencné: A munkába állásától felelős a ki nem fizetett számlákért. Egyébként sem így kell 
értelmezni, ez arról szól, hogy tegyen meg mindent azért, hogy ki legyenek fizetve a számlák. 
Ütemeztesse át, amit nem csinált meg az év elején. Egyébként nem áll olyan rosszul a strand 
anyagilag.  
 
Kovács Dániel: Miért csak márciusban tudtuk meg a strand anyagi helyzetét? Ha nem áll olyan 
rosszul, akkor miért kellett hosszú lejáratú hitelt felvenni a működéshez? 
 
Zagyva Ferencné: A hosszú lejáratú hitelt, fejlesztési hitel a konyha kiépítéséhez vettük fel. 
Egyébként ahogy tegnap számoltuk valószínű, hogy a folyószámla hitelkeret július végére fel lesz 
töltve, tehát nem fog mínuszból indulni az új strandvezető. 
 
Szűcsné Lehóczki Julianna:  Viszont vannak hosszú lejáratú hitelek például az MFB felé és 
különböző karbantartási munkákra már szerződéseket kellett volna kötni.  Bár én teljes egészében 
nem látom még át a hosszú lejáratú hiteleket. 
 
Kovács Dániel: A kazán kérdés hogy áll? 
 
Szűcsné Lehóczki Julianna: Van egy ajánlat  a kazán javításra, mely 1.200 millió forint, azonkívül 
várjuk az új kazán árajánlatát, most 305 kw-os és legalább 450 kw-os kellene.  Olyan kérésem 
lenne még, hogy a csúszdaindító vizsgához kell testületi döntés, bár már szóban tájékoztattak róla, 
hogy megkaptam, de még írásban nem kaptam meg. 
 
Zagyva Ferencné: Ha alá lesz írva a jegyzőkönyv, akkor kapsz belőle kivonatot, de már lettél 
szóban tájékoztatva, hogy a testület megszavazta. 
 
Szűcsné Lehóczki Julianna: Azt szeretném még megkérdezni, hogy ha meg lesz az új ügyvezető, 
akkor is a testületi ülésen fogják a strand ügyeit elfogadni és csak a polgármester hívhatja össze ezt 
az ülést is? 
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Dr. Simon Ferenc: Jogszerűen igen. Az ügyvezető kezdeményezheti az alapítónál a testületi ülés 
összehívását, de csak a Polgármester hívhatja össze. Véleményem szerint az ügyvezető 
munkaszerződésének átbeszélése lenne a legfontosabb feladat, erre kellene most koncentrálni. 
 
Koska Pál:  A testület hozott egy döntést, melyben elfogadtuk a szerződést és ezt nem kívánjuk 
megváltoztatni. 
 
Dr. Katona Miklósné:  Az előző ülésen hoztunk egy döntést, hogy ezután legyen jegyzőkönyv 
hitelesítő.  
 
Tarjányi Lászlóné:  Ez igaz, az Aljegyző Asszony erre válaszolt is, hogy a következő rendes ülésre 
írásban SZMSZ módosítási tervezetet fog készíteni.  
 
Szűcsné Lehóczki Julianna: Kérek testületi döntést az utalással kapcsolatban. Vagy arról, hogy 
összeghatárban megállapítjátok, vagy általános felhatalmazást, ahogy az Ügyvéd Úr javasolta. 
 
Tarjányi Lászlóné:  Így van, el kell dönteni, hogy míg az ügyvezető munkába nem áll, addig 
felhatalmazást adtok Szűcsnének, hogy a napi működéshez szükséges számlákat kifizethesse, és a 
kötelezettségvállalásokat megtegye. Ha ezt nem akarjátok, akkor tételesen fel kell sorolni, hogy 
milyen számlákat utalhat és a következő ülésen szintén így kell eljárni. 
 
 
Bozó Lászlóné: Én a képviselő társamhoz Editkéhez intézek egy kérdést, hogy a márciusban mikor 
elég rossz anyagi körülmények között állt a strand azt mondtad, hogy régen is voltak gondok és 
mindig kilábaltunk belőle. Most miért változott meg a véleményed, amikor a strand helyzete sokkal 
jobb?  
 
Dr. Katona Miklósné: Mert jobban belelátok a strand dolgaiba.  
 
Kovács Dániel: Hoztunk egy döntést az ügyvezetővel kapcsolatban és hoztunk egy másikat a 
munkaszerződéssel kapcsolatban. Ezt a Polgármester Asszony megvétózta. Mi lesz ennek a jogi 
menete? 
 
Zagyva Ferencné: Igen, jogomban áll a döntéseteket nem elfogadni, ha az a véleményem, hogy a 
falu érdekeivel ellentétes. Elfogadom az ügyvezető személyét, de a régi munkaszerződést nem 
fogadom. el. Újratárgyalást kértem, amit 15 napon meg fogunk tartani, tehát a jövő héten. 
 
Dr. Simon Ferenc:  Amikor én megkapom, hogy az új ügyvezetőt jelentsem be a cégbíróságnál és a 
régit jelentsem ki meg fogom tenni. 
 
Zagyva Ferencné: Javaslom, hogy a július 31-ig esedékes számlákat Szűcsné elutalhassa. 
Megkérem a Jegyző Asszonyt, hogy olvassa fel a határozati javaslatot. 
 
Dr. Katona Miklósné: Azzal a kiegészítéssel javaslom elfogadni, hogy a felhatalmazást július 31-ig 
adjuk a felhatalmazást. 
 
Zagyva Ferencné: Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a 
felhatalmazást július 31-ig adjuk: 
 
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Szűcsné Lehóczki Julianna 
megbízott ügyvezető helyettest, hogy az ügyvezető munkába állásáig a Termálstrand Kft. napi 
működéséhez szükséges számlákat kifizesse, a napi működéshez szükséges kötelezettség 
vállalásokat, megrendeléseket 2013. július 31-ig megtegye. 
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Megbízza a képviselőtestület a polgármestert, hogy a határozatot Szűcsné Lehóczki Julianna 
részére küldje meg.  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 
S  z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  5  i gen  
szavazat ta l   a  képv i se lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tá roza to t  hoz ta :  
 
107/2013.(07.23.) testületi h a t á r o z a t: 
 
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Szűcsné Lehóczki Julianna 
megbízott ügyvezető helyettest, hogy az ügyvezető munkába állásáig a Termálstrand Kft. napi 
működéséhez szükséges számlákat kifizesse, a napi működéshez szükséges kötelezettség 
vállalásokat, megrendeléseket 2013. július 31-ig megtegye. 
Megbízza a képviselőtestület a polgármestert, hogy a határozatot Szűcsné Lehóczki Julianna 
részére küldje meg.  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, az ülést a polgármester bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 Zagyva Ferencné     Tarjányi Lászlóné 
    Polgármester            jegyző 
 
 


