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I. 

Közgyűlési határozatok 

 

 

236/2015. (X. 16.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés a 2015. október 16-i ülésén a napirendet elfogadta azzal, hogy a 2. 

napirendhez tartozó előterjesztést a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk: 

 

NAPIREND ELŐTT 

 

Napirend előtti hozzászólások (SZMSZ 38. §) 

 

 

NAPIREND 

 

I. Előterjesztések 

 

1. Javaslat Heves Megye Integrált Területi Programja végrehajtásával kapcsolatban létrehozandó 

gazdasági társaság alapítására 

Előterjesztő:       Szabó Róbert 

                                   Heves Megyei Közgyűlés elnöke  

                                   HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 

 

 

 

2. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal létszám-előirányzatának emelésére 

Előterjesztő:       Szabó Róbert 

                                   Heves Megyei Közgyűlés elnöke  

                                   HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 

 

II. Felvilágosításkérések (SZMSZ 61. §) 

 

III. Kérdések (SZMSZ 62. §) 

 

IV. Bejelentések (SZMSZ 63. §) 

 

237/2015. (X. 16.) közgyűlési határozat 

1. A Heves Megyei Közgyűlés akként határoz, hogy kizárólagos önkormányzati tulajdonú korlátolt 

felelősségű társaságot alapít Heves Megyei Térségfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság néven. A 

közgyűlés hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megalapításra kerülő gazdasági társaság cégnevében a 

„Heves Megyei” előtagot feltüntesse és használja. A közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a kft. 

székhelyeként az önkormányzat tulajdonában álló 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9. szám alatti 

ingatlan (Megyeháza) kerüljön bejegyzésre a cégnyilvántartásba, és a kft. az ingatlant a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelete értelmében a kft. 

útján ellátott közfeladatokhoz igazodó mértékben ingyenesen határozatlan időtartamra használja.   

2. A Heves Megyei Közgyűlés a Heves Megyei Térségfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító 

okiratát jelen határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

 



 
3. A Heves Megyei Közgyűlés a Heves Megyei Térségfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság első 

ügyvezetőjének Zelei Dániel, (anyja neve  Szabó Katalin) 3321 Egerbakta, Újtelep utca 19. szám alatti 

lakost választja 2015. október 16. napjától kezdődő  2020. október 15-ig tartó időszakra. Az ügyvezető 

feladatát díjazás nélkül, ingyenesen látja el. 

 

4. A Heves Megyei Közgyűlés a Heves Megyei Térségfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 

felügyelő bizottsága tagjainak 

 

- Ragó Attila, (anyja neve: Veres Julianna) 3390 Füzesabony, Kodály Zoltán utca 12. szám alatti 

lakost, 

 

- Dr. Nagy Krisztián, (anyja neve: Csányi Marianna Magdolna)  3300 Eger, Szent Miklós utca 5. 

szám alatti lakost, 

 

- Kurucz Anikó, (anyja neve: Antal Csilla) 3000 Hatvan, Nádasdy Tamás utca 5. szám alatti 

lakost 

 

választja meg 2015. október 16. napjától kezdődő, határozott, 2019. december 31. napjáig tartó 

időszakra. A felügyelőbizottság tagjai feladatukat díjazás nélkül, ingyenesen végzik. 

 

5. A Heves Megyei Közgyűlés a Heves Megyei Térségfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaságot 

főtevékenységeként ellátandó „Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése” feladattal 

bízza meg.  

 

6. A Heves Megyei Közgyűlés a Heves Megyei Térségfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 

alapításához szükséges 3 000 000 Ft összegű törzsbetétet (törzstőkét) pénzbeli vagyoni hozzájárulás 

formájában bocsátja rendelkezésre.  

 

Az összeg fedezete a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) 

önkormányzati rendelet 4. melléklet A) III.1.1.1.2 soron rendelkezésre álló általános tartalék 

(Lakásalap). A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a törzstőke rendelkezésre bocsátásához a 

szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

7. A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét a Heves Megyei Térségfejlesztési Korlátolt 

Felelősségű Társaság alapításához és működése megkezdéséhez szükséges okiratok  és  

 

dokumentumok (különösen az alapító okirat, a székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat) aláírására, 

továbbá a Heves Megyei Térségfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjével a 

megbízási szerződés megkötésére.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
A 237/2015. (X. 16.) közgyűlési határozat melléklete 

 

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA 

 

Alapító okirat 

 

Alulírott alapító, szerződésminta1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt 

felelősségű társaság alapító okiratát: 

 

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 

 

1.1. A társaság cégneve: Heves Megyei Térségfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 

A társaság rövidített cégneve:2 Heves Megyei Térségfejlesztési Kft. 

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:3.............................................................................. 

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:4..................................................................... 

1.3. A társaság székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9. 

A társaság székhelye5 

a) egyben a központi ügyintézés helye is. 

b) nem azonos a központi ügyintézés helyével6: ................................................................... 

1.4. A társaság telephelye(i):7 ................................................................................................ 

1.5. A társaság fióktelepe(i):8................................................................................................ 

 

2. A társaság alapítója 
Név:9 ...................................................................................................................................... 

Lakcím: .................................................................................................................................. 

Cégnév (név):10 Heves Megyei Önkormányzat 

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):11 728944 

Székhely: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9. 

Képviseletre jogosult neve: Szabó Róbert, Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Lakcím: 3300 Eger, Vörösmarty M. út 65. 

 

3. A társaság tevékenységi köre(i)12 

 

3.1. Főtevékenység: Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése 

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):13  

                                            
1 A társasági szerződés szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a minta azt 

kifejezetten megengedi. A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a szerződésminta részét 

képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott társaság esetében nem volt szükség. 
2 Szükség esetén kitöltendő. 
3 Szükség esetén kitöltendő. 
4 Szükség esetén kitöltendő. 
5 Aláhúzással jelölendő. 
6 Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése 

kötelező. 
7 Szükség esetén kitöltendő, bővíthető. 
8 Szükség esetén kitöltendő, bővíthető. 
9 Természetes személy esetén kell kitölteni. 
10 Szervezet esetén kell kitölteni. 
11 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén). 
12 A statisztikai nómenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni. 
13 Szükség esetén kitölthető, bővíthető. 



 
  Nyomdai előkészítő tevékenység 

  Egyéb sokszorosítás 

  Épületépítési projekt szervezése 

  Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása 

  Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

  Egyéb kiadói tevékenység 

  Egyéb szoftverkiadás 

  Film-, videó-, televízióműsor-gyártás 

  Hangfelvétel készítése, kiadása 

  Számítógépes programozás 

  Információ-technológiai szaktanácsadás 

  Számítógép-üzemeltetés 

  Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 

  M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 

  Üzletvezetés 

  PR, kommunikáció 

  Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

  Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

  Műszaki vizsgálat, elemzés 

  Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 

  Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 

  Reklámügynöki tevékenység 

  Piac-, közvélemény-kutatás 

  M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

  Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás 

  Építményüzemeltetés 

  Összetett adminisztratív szolgáltatás 

  Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

  Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

  M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

  Általános közigazgatás 

  Sport, szabadidős képzés 

  Kulturális képzés 

  M.n.s. egyéb oktatás 

  Oktatást kiegészítő tevékenység 

  Egyéb sporttevékenység 

  Szakmai érdekképviselet 

  M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

  

 

 

 

4. A társaság működésének időtartama 

 

A társaság időtartama:14 

a) határozatlan. 

b) határozott15 .................................................................................................................-ig. 

                                            
14 Aláhúzással jelölendő. 
15 Amennyiben a társaság működésének időtartama határozott, kitöltése kötelező! 



 
 

5. A társaság törzstőkéje 

 

5.1. A társaság törzstőkéje 3.000.000 Ft, 

azaz hárommillió forint, amely 

a) 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint készpénzből, 

b)16 ................... Ft, azaz ............................ forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. 

5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a 

cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a 

cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli 

határidőig szolgáltassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a tagnak, amíg a ki nem fizetett és a tag 

törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni 

hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni 

hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság tartozásaiért. 

5.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni. 

 

6. A tag törzsbetétje 

 

Név (Cégnév): Heves Megyei Önkormányzat 

A törzsbetét összege: 3.000.000 Ft 

A törzsbetét összetétele: 

a) Készpénz: 3.000.000 Ft 

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 3.000.000 Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100%-a17, a 

szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára / a társaság házipénztárába18. 

A fennmaradó összeget: ..........................-ig19 a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be. 

b)20 Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: 

megnevezése: .................................................................. értéke: ..................................... Ft. 

A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljes 

egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani. 

 

7. Üzletrész 

 

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság 

bejegyzésével keletkezik. 

 

 

8. Az egyszemélyes társaság működése 

 

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. 

8.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal 

egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre 

módosítani. 

 

9. A nyereség felosztása 

 

                                            
16 Szükség esetén kitöltendő. 
17 50%-nál kisebb arány esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
18 Aláhúzással jelölendő, szükség esetén mindkettő aláhúzható. 
19 Naptári nap szerint meghatározandó. 1 évnél hosszabb határidő esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
20 Szükség esetén bővíthető. 



 
9.1. A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a 

társaság fennállása alatt kizárólag a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal 

kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság 

helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, 

továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét. 

9.2. Az ügyvezető jogosult / nem jogosult21 osztalékelőleg fizetéséről határozni. 

 

10. Az alapítói határozat 

 

10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel 

való közléssel válik hatályossá. 

10.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja. 

 

11. Az ügyvezetés és képviselet 

 

11.1.22 A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője: 

Név:23 .Zelei Dániel 

Lakcím: 3321 Egerbakta, Újtelep utca 19. 

Cégnév (név):24.................................................................................................................... 

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):25 ........................................................................... 

Székhely: ............................................................................................................................. 

Képviseletre jogosult neve: ................................................................................................. 

Lakcím: ................................................................................................................................ 

Az ügyvezetői megbízatás26 

a) határozott időre27 

b) határozatlan időre 

szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2015. október 16. 

A megbízatás lejárta:28 2020. október 15. 

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban29 látja el. 

 

 

12. Cégvezető 

 

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére30 

a) sor kerülhet. 

b) nem kerülhet sor. 

12.2.31 Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k)32: 

                                            
21 Aláhúzással jelölendő. 
22 Szükség esetén bővíthető. 
23 Természetes személy tag esetén kell kitölteni. 
24 Szervezet esetén kell kitölteni. 
25 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám. 
26 Aláhúzással jelölendő. 
27 Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:114. §). 
28 Az a) pont választása esetén kitöltendő. 
29 Aláhúzással jelölendő. 
30 Aláhúzással jelölendő. 
31 Kizárólag a 12.1 a) pont aláhúzása esetén tölthető ki. 
32 Szükség esetén bővíthető. 



 
Név: ...................................................................................................................................... 

Lakcím: ................................................................................................................................. 

Kinevezés kezdő időpontja: ................................................................................................. 

 

13. Cégjegyzés 

 

13.1.33 Az önálló cégjegyzésre jogosultak: 

Név: Zelei Dániel 

Név: ...................................................................................................................................... 

13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:34 

a) Név: ............................................................................................................................. és 

Név: ...................................................................................................................................... 

együttesen jogosultak cégjegyzésre. 

b)35 Név: .......................................................................................................................... és 

Név: ....................................................................................................................................... 

együttesen jogosultak cégjegyzésre. 

 

14. Felügyelőbizottság 

 

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására36 

a) sor kerül. 

b) nem kerül sor. 

14.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik. 

14.3.37 A felügyelőbizottság tagjai: 

Név:  Ragó Attila 

Lakcím: 3390 Füzesabony, Kodály Zoltán utca 12. 

A megbízatás38 

a) határozott időre39 

b) határozatlan időre 

szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2015. október 16. 

A megbízatás lejárta:40 2019. december 31. 

 

 

 

Név: Dr. Nagy Krisztián 

Lakcím: 3300 Eger, Szent Miklós utca 5. 

A megbízatás41 

a) határozott időre42 

b) határozatlan időre 

                                            
33 Szükség esetén bővíthető. 
34 Szükség szerint kitöltendő. 
35 Szükség szerint bővíthető. 
36 Aláhúzással jelölendő. 
37 A 14.1. a) pont választása esetén kell kitölteni. 
38 Aláhúzással jelölendő. 
39 Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §). 
40 Az a) pont választása esetén kitöltendő. 
41 Aláhúzással jelölendő. 
42 Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §). 



 
szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2015. október 16. 

A megbízatás lejárta:43 2019. december 31. 

 

Név:44 Kurucz Anikó 

Lakcím: 3000 Hatvan, Nádasdy Tamás utca 5. 

A megbízatás45 

a) határozott időre46 

b) határozatlan időre 

szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2015. október 16. 

A megbízatás lejárta:47 2019. december 31. 

 

15. Könyvvizsgáló48 

 

A társaság könyvvizsgálója: 

Név:49 ................................................................................................................................. 

Lakcím: .............................................................................................................................. 

Kamarai nyilvántartási száma: ........................................................................................... 

Cégnév:50 ........................................................................................................................... 

Cégjegyzékszám: ............................................................................................................... 

Székhely: ........................................................................................................................... 

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: 

............................................................................................................................................ 

Kamarai nyilvántartási száma: .......................................................................................... 

Lakcím: ............................................................................................................................. 

Helyettes könyvvizsgáló neve: ......................................................................................... 

Lakcím: ............................................................................................................................. 

A megbízatás kezdő időpontja: ........................................................................................ 

A megbízatás lejárta: ........................................................................................................ 

 

 

 

16. A társaság megszűnése 

 

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az 

alapítót illeti meg. 

 

17. Egyéb rendelkezések 

 

                                            
43 Az a) pont választása esetén kitöltendő. 
44 Bővíthető. Ha a társaságnál kötelező felügyelőbizottság létrehozása, háromnál kevesebb tagú felügyelőbizottság 

felállítása semmis. 
45 Aláhúzással jelölendő. 
46 Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §). 
47 Az a) pont választása esetén kitöltendő. 
48 A Ptk. 3:38. § és 3: 129-131. § esetén. 
49 Természetes személyesetén kell kitölteni. 
50 Szervezet esetén kell kitölteni. 



 
17.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a 

társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének51 

a) a Cégközlönyben 

b) a társaság honlapján52 

tesz eleget. 

17.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Kelt: ......................................................................... 

 

Az alapító aláírása: 

...................................................................................................................................... 

 

Név: 

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:53 

...................................................................................................................................... 

 

 

 

 
51 Aláhúzással jelölendő. 
52 Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségének honlapján tesz eleget, a 

cégjegyzéknek tartalmaznia kell a társaság honlapjának a címét. 
53 Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyző által történő közokiratba foglalás. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 

 

238/2015. (X. 16.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és a Heves Megyei 

Önkormányzati Hivatal 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát 5 fő köztisztviselői státusszal 

megemeli. A létszám-előirányzathoz rendelt 2.100.000 Ft személyi juttatás fedezete az Általános tartalék 

/a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet 

4. melléklet A) II.1.1.1.1. kiadási soron nyilvántartott összeg/. 
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