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I. 
Személyi rész 

19/2016. (ll. 26.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése amegye közrendje, közbiztonsága, a katasztrófavédelem területén kiemelkedő 
tevékenységek elismerésére Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági díjat adományoz: 

l. Dr. Széchy Zsolt ezredes, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány
helyettese részére (Javaslattevő: Czinege László r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei 
rendőrfőkapitány, Heves Megyei Rendőr-főkapitányság) 

2. Bocsi László, a Pétervásárai Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka részére (Javaslattevő: 
Csontos Ambrus tű. rnk. dandártábornok, megyei igazgató, Heves Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság) 

3. Heves Megyei Rendőr-főkapitányság személyi állománya részére (Javaslattevő: Szabó Róbert, a 
Heves Megyei Közgyűlés elnöke, Tóth Csaba, a Heves Megyei Közgyűlés alelnöke és Orosz Bálint 
János, a Heves Megyei Közgyűlés képviselője közös jelölése) 

* * * * 



II. 
Önkormányzati rendeletek 

Heves Megyei Önkormányzat 
4/2016. (Il. 26.) önkormányzati rendelete 

a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Heves Megye Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( l) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

1.§ 

A közgyűlés ésszervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 97.§ (l) - (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

"97. § (l) A közgyűlés a kötelezettségei t megszegő közgyűlési , bizottsági tag tiszteletdíj át - a (3 ) -(8) 
bekezdésben nevesíteff eseteket ide nem értve - legfeljebb 25%-kal, maximum 12 havi időtartamra 

csökkentheti. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés újra megállapítható. 

(2) A tiszteletdíj (l) bekezdés szerinti korlátozását a közgyűlés elnöke kezdeményezésére az Ügyrendi és 
Nemzetiségi Bizottság te1jeszti javaslatával a közgyűlés elé." 

2. § 

Az SZMSZ 97. §-a a következő (3)- (8) bekezdéssel egészül ki : 

,,(3) Amennyiben a közgyíí/és i tag a 9. § (J) bekezdés b) pontjában írt kötelezettségének nem tesz eleget, 
a) a hiányzással érintell közgyűlési ülés(ek) hónapjában, a 96. § (J) bekezdés szerinli kép1•iselői havi 

tiszteletdíjnak (alapdijnak) megfelelő összegű tiszteletdíjrészre, 
b) bizottsági elnöki tisztsége tekintetében a hiányzással érintett bizottsági ülés(ek) hónapjában a 

bizottsági elnöki tisztsége alapján járó - 96. § (2) bekezdés szerinti, az alapdíj 90 %-át kitevő összegű
tiszteletdíjelemnek megfelelő összegű tis::teletdijrészre, 

c) bi::ottsági tagsága tekintetében a hiányzással érintett bizottsági ülés(ek) hónapjában a bi::ottsági 
tagsága alapján járó - 96. § (3) hekezdés szerinli, az alapdíj -15 %-át kitevő öss::egű -
tiszteletdíjelemnek megfelelő összegű tiszteletdíjrészre 

nem jogosult. 

(-1) Amennyiben a bizottság nem közgyűlési tagja a ll. §a) pontban írt kötelezettségének nem tes:: eleget, 
a hiányzással érinlett bizottsági ülés(ek) hónapjában a bizoltsági tagsága alapján járó - 9ó. § (-1) 
bekezdés szerinti, az alapdíj -15 %-át kite1·ő összegli-havi tis:::teletdijra nem jogosult. 

"(5) A közgyíílési, bizottsági ülésről ' 'alá hiányzásnak minősiil az is, ha a közgyűlés tagja, a bizottság 
nem kö::gyiílési tagja a::: adott ülésen ho::olf határozatok legalább 75 %-ának megho:::atalakor- ideértve 
az ügyrendi kérdésben (különösen a napirend e((ogadása, jegy:::őkönyv-hitelesítő megválasztása 



kapcsán) tartott szavazást, valamint a módosító indílványok tárgyában tarloti szavazást is - nincs 
jelen. " 

(6) A közgyűlés, illetve a bizottság jegyzőkönyvének és jelenléti ivének figyelembe vételével a hiányzás 
megállapításáról, továbbá a tiszteletdíjak (3)- (5) bekezdésben foglaltak szerint történő megvonása 
jogszabályban rögzített feltételeinek fennállásáról a közgyűlés elnöke dönt. Amennyiben a hiányzásra 
különös méltánylásl érdemlő körülmény adott okot, a közgyűlés Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága 
jogosult a (3)-(5) bekezdésbenfoglaltak alkalmazásától eltekinteni. 

(7) Amennyiben a közgyűlés társadalmi megbízatású tisztségviselője a közgyűlés ülésén nem vesz részt, a 
hiányzással érintett hónapban részére járó tiszteletdíjának a (3) bekezdés a) pontja szerinti mértékű 
tiszteletdíj-részére nem jogosult, azzal, hogy esetében a (6) bekezdés rendelkezései megfelelően 

irányadóak. 

(8) A közgyíí/és foglalkoztatási jogviszonyban álló tisztségviselői esetében a közgyíí/és üléséről történő 
hiányzás jogkövetkezményeinek megállapítására a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével kerülhet 
sor. " 

3.§ 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Szabó Róbert 
Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Dr. Barta Viktor 
Heves megye főjegyzője 



III. 
Közgyűlési határozatok 

5/2016. (Il. 26.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés döntött a "Sürgősségi indítvány a Heves Megyei Területfejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosítására" című 
indítvány napirendre vételéről és arról, hogy a sürgősségi indítványt a bizottságoknak nem kell előzetesen 
megtárgyalni uk. 

6/2016. (Il. 26.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés döntött arról, hogy a Hegedüs János József képviselő úr által előterjesztett 
"Állásfoglalás a magyar kormány által is elfogadott kvótarendszer alkalmazásáról" című sürgősségi 
indítványt nem tűzi napirendre. 

7/2016. (II. 26.) közgyíílési határozat 
A Heves Mcgyei Közgyűlés döntött arról, hogy a " Javaslat a közszféra dolgozóinak fizetésemelése 
tárgyában .. előtetjesztés napirendre tüzése tárgyában nem talt névszerinti szavazást. 

8/2016. (ll. 26.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés döntött arról, hogy a "Javaslat a közszféra dolgozóinak fizetésemelésére" 
irányuló kép\'iselői indítvány megtárgyalását nem támogatja, az előtetjesztést nem tűzi napirendre. 

9/2016. (Il. 26.) közgvűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2016. február 26-i ülésén a Heves Megyei Területfej lesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítására irányuló. ll. napirendi pontként megtárgyalásra 
kerülő sürgősségi indítvánnyal kiegészített napirendet elfogadta u Lal. hogy az SzMSz módosítására 
irányuló előtct:jcsztést, valamint a sürgősségi indítványt, továbbá az Cgyrendi és Nemzetiségi, valamint a 
Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága által nem tárgyalt e lőtctjesztéseket a bizottságoknak 
nem kell előzetesen megtárgyalniuk. 

NAPIREND ELŐTT 
Napirend előtti hozzászólások (SZMSZ 38. §) 

NAPIREND 

I. Előterjesztések 

l . Beszámoló a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 2015. évi te\ ékenységéről 

Előadó: Szabó Róbert 
Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
lIATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG 

2. Elnöki jelentés 

Előtetjesztő: Szabó Róbert 
Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
HAT ÁRO ZA T- EGYSZERŰ TÖBBSÉG 

3. Ja\'aslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Vlűködési Szabályzatáról szóló 
12/201-l. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előtetjcsztő: Szabó Róbert 



Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
RENDELET- MINÖSÍTETT TÖBBSÉG 

4. Javaslat a Heves Megyei Térségfej lesztési Kft. alapító okiratának módosítására 
Előterjesztő: Szabó Róbert 

Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
HA T ÁRO ZA T - MINÖSÍTETT TÖBBSÉG 

5. Javaslat a "Területi önkormányzatok nemzetközi összefogásáról a Tisza vízgyűjtőj én" című 

együttműködési megállapodás megkötésére 
Előterjesztő: Szabó Róbert 

Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
HA T ÁRO ZAT- MINÖSÍTETT TÖBBSÉG 

6. Javaslat közfeladat-ellátási megállapodás megkötésére 
Előterjesztő: Szabó Róbert 

Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
HA T ÁRO ZAT- EGYSZERŰ TÖBBSÉG 

7. Javaslat követelések elengedése tárgyában 
Előterj esztő: Szabó Róbert 

Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
HAT ÁRO ZAT- EGYSZERŰ TÖBBSÉG 

8. Javaslat a 2016. évi igazgatási szünctnek a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál történő 
megállapítására 
Előtetj esztő: Szabó Róbert 

Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
HATÁROZAT -EGYSZERŰTÖBBSÉG 

9. Javaslat a He' es Megyei Közgyűlés elnökének 20 16. évi szabadságütemezésének elfogadásához 
Előtetjesztő: Szabó Róbert 

Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
HA T ÁRO ZA T- EGYSZERŰ TÖBBSÉG 

II. Tájékoztatók 

10. Tájékoztató a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2015. évi tevékenységéről 
Előtetjesztő: Szabó Róbert 

Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
TUDOMÁSUL VÉTEL 

III. Sürgősségi indítvány (SZMSZ 41 . §) 

ll. Sürgősségi indítvány a Heves Megyei Területfej lesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság társasági szerződésének módosítására 
Előterjesztő: Szabó Róbert 

Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
HA T ÁRO ZA T - MINÖSÍTETT TÖBBSÉG 



IV. Felvilágosításkérések (SZMSZ 61. §) 

V. Kérdések (SZMSZ 62. §) 

VI. Bejclentések (SZMSZ 63. §) 

VII. Zárt ülés 

12. Javaslat a Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági díj adományozására 

Előterjesztő: Szabó Róbert 
Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
HA T ÁRO ZA T- MINÖSÍTETT TÖBBSÉG 

10/2016. (Il. 26.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 2015. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadta. 

1112016. (II. 26.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról készült beszámolót elfogadja. 

12/2016. (Il. 26.) közgyűlési határozat 
l. A Heves Megyei Közgyűlés. mint az Egri Törvényszék Cégbírósága által Cg. l 0-09-035433 

cégjegyzékszám alatt nyilvántartásba vett Heves Megyei Térségfejlesztési Korláto lt Felelősségű 

Társaság alapítójának, a Heves \1egyei Önkormányzatnak legfőbb szerve akként határoz, hogy a Kft.-t 
a jövőben nonprofit gazdasági társaságként kí\'ánja továbbmüködtetni tekintettel arra. hogy a megyei 
önkormányzat jogszabályb:m rögzített területfej Iesztés i, vidékfej Iesztés i, tcrülctrcmkzési. valamint 
koordinációs. projektmcndzsmcnti. projekt-előkészítési és -megvalósítási közrclad::nait - többek között 
- a Kft. útján, annak közremüködésével látja el. 

2. A Heves Megyei Közgyülésa Ileves Megyei Térségfejlesztési Korlátolt Felelösségü Társaság alapító 
okiratának módosító okiratát, továbbá a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 
jelen határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

3. A Heves Megyei Közgyülés felhatalmazza elnökét a Heves Megyei Térségfejlesztési Korlátolt 
Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításához szükséges okiratok és dokumentumok 
aláírására. 



Melléklet a 1212016. (II. 26.) számú közgyűlési határozathoz 

HEVES MEGYEI TÉRSÉGFEJLESZTÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 
TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATÁT 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

A Heves Megyei Térségfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth 
Lajos utca 9., cégjegyzékszárna: Cg. 10-09-035433, a továbbiakban: társaság) alapítójaként a Heves 
Megyei Önkormányzat, jelen okirattal a társaság alapító okiratának módosítását a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek a gazdasági társaságokra vonatkozó, valamint a 
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek a 
nonprofit gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseire is figyelemmel és tekintettel an·a, hogy az 
alapító a részére jogszabályban meghatározott területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, 
valamint koordinációs, projektmendzsmcnti, projekt-előkészítési és -megvalósítási közfeladatai 
ellátásában való közreműködés céljából a gazdasági társaságat a jövőben nem nyereség- és 
vagyonszerzésre irányuló gazdasági tevékcnységét rendszeresen végző nonprofit korlátolt felelősségű 
társaságként kívánja továbbműködtetni, a következők szerint állapítja meg: 

1.) Az alapító előre bocsátja, hogy mivel a társaság alapítása a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás 
egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V .18.) IM rendelet 7. szám ú melléklete szerinti alapító okirat minta 
alkalmazásával történt, ugyanezen rendelet l O. § (2)- (2a) bekezdésére is figyelemmel , az alapító az 
alapító okirat mintára utaló szövegrészek és lábjegyzetek ét1elemszerű törlését rendeli el. 

2.) 1\.z Alapító okirat 1.1 . pontja az alábbiak szerint módosul: 

.,l. J. A társaság cégneve: Heves A1egyei Térségfejles::tési Nonprofit Korlátolt Felelősségií Társaság 
A társaság rövidítell cégneve: Ife,·es Megyei Térségfej/es::tési Nonprofit Kft." 

3.) Az Alapító okirat 8. pontja a következő 8.3 . ponttal egészül ki: 

.. 8.3. A társaság működése során, fő- és egyéb tevékenységi köreinek keretében rendszeresen ,·égzett 
gazdasági tevékenységével elsődlegesen, de nem kizárólagosan az alapító részére jogszabúlyban 
meghatározo/l területfejlesztési, ridékfejlesztési, teriiletrendezési, valamint koordinációs, 
projektmendzsmenli, projekt-előkészítési és -megvalósítási közfeladatai ellátásában miíködik kö::::re." 

4.) Az Alapító okirat 9. pontja az alábbiak s;.erint módosul: 

.. 9. A társaságjogállása 

9.1. A társaság nonprofit korlátolt felelősségzl társaságként működik. 
A társaság tevékenységéből származó nyeresége nem osztható fel, hanem az a társaság va~ryonát 
gyarapítja. 

9.2. A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat ál. csak 
nonprofit gazdasági társasággal egyesiiihel illetve csak nonprofit gazdasági társaságokká l'álhat szél . . , 

5.) Az Alapító okirat további pontjai változatlan tartalommal maradnak hatályban. 



A jelen alapító okirat módosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit, és az egyéb 
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Kelt: Eger. 2016. február 26. 

Az alapító aláírása: 

Ellen jegyzem: 

Kelt: Eger. 2016. február 26. 

HEVES MEGYEI TÉRSÉGFEJLESZTÉSI NONPROFIT KORLÁTOLT 
FELELŐSSÉGŰTÁRSASÁG 

változásokkal egységes szcrkezetbe foglalt 
ALAPÍTÓ OKIRAT A 

(Az alapító Heves Megyei Ön l\.ormányz.at által 
Egerben. 2016. február 26. napján elfogadott módosító okirat alapján 

a módosított szöveg dőlt bet[Í\·e/, a hatályon kívül hc!:ezctt szöycg áthúzott betűvel szedett) 

Alulírott alapító. szerződésminla alkalmazásával 1
• a követkL?ők szcrint állapítja meg az alábbi korlátolt 

fe lelősségű társaság alapító okiratát: 

l. A társaság cégneve, székhelye, tclephelye(i), fióktelepe(i) 

1.1. A társaság cégneve: Heves Megyei Térségfejlesztési .Vonprojif Korlátolt Felelősségű Társaság 
A társaság rövidített cégneve: Ileves Megyei Térségfejlesztési Nonprofil Kft. 
1.2. A társaság idegen ny elvű cégneve: ....................................................... ............ ....... .. . 
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: .................... .................. ............................ . 
1.3. A társaság székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9. 
A társaság székhelye 
a ) egyben a központi ügyintézés helve is. 
b J nem azonos a központi ügyintézés helyével ................................................................. .. 
1.-+. A társaság telephelye(i): ............................................ ... ................................................ . 
1.5. A társaság fióktelepe(i): ...................... .. ......... ............................................................ . .. 

1 T ö. öl vc: az alapító 12.120 16. (11.26.) szám ú közgyű lési határozata szeri .t 
2 M< losítva: at alapító 12/2016. (11.26.) szám ú közgyűlési határozata St cr int 
3 Mt,dosítva: az alapító 12/20 16. (11.26.) szám ú közgyűlési határozata s;crilll 



2. A társaság alapítója 

Név: ................................... ................................... .... .... ........... ....................... .......... ..... ...... . 
Lakcím: ... .... ............... ............ ........ .... ... ................................................................................ . 
Cégnév (név): Heves Megyei Önkormányzat 
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 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) 

3.1. Főtevékenység: Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése 
3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): 

Nyomdai előkészítő tevékenység 
Egyéb sokszorosítás 
Épületépítési projekt szervezése 
Címtárak, levelezőjegyzékck 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 
Yl.n.s. egyéb információs szolgáltah\s 
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. egy éb közösségi, társadalmi tevékenység 

4. A társaság működésének időtartama 

A társaság időtartama: 

a) határozatlan. 
b) határozott ...................... ................. .. ...... ..... ... ...... .. ............ .. ............. ....... ........ ........ -ig. 

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) ................. .. Ft. azaz ...... ... ................... forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárul<b x) l áll. 

5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a 
cégbejegyzési kérelem benyúj tásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget li;~ssen meg, vagy a 
cégbejegyzési kérelem benyújtásá ig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag cg: éven túli 
határidőig szolgáltassa. a társaság mindaddig nem Jizet osztalékat a tagnak, amíg a ki '1Cill fizetett és a tag 
törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tag által teljcsíktt pénzbeli vagyoni 
hozzájáru lással együtt el nem éri a törzstöke mértékét. A tag a még nem teljesített pén;bel i vagyoni 
hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság tartozásaiért 

5.3. J\ törzstöke teljesítésének mcgtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak l"'lidcnteni. 

6. A tag törzsbetétje 

Név (Cégnév): Heves ::\1egyci 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 %-a, a 

szolgáltatás módja: beftzetés a társaság pénzforgalmi számlájára l a társaság házip0nztárába. 
A fennmaradó összeget: .... .... .. ................ -ig a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be. 
b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: 
1negnevezése: ....... .. .... ... ..... ....................... ................... ... értéke: ......... ...... .... ............ . .. . Ft. 
A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a nem pénzbeli vagyoni l 11lZájárulást teljes 

egészében a társaság rendelkeLésére kell bocsátani. 

7. Üzletrész 

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrés . amely a társaság 
bejegyzésével keletkezik. 

S. Az egyszemélyes társaság működése 

8.1. Az egyszemélyes társa:<1g 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. 

8.3. A társaság mííködése során, fő- és egyéb tevékenységi köreinek keretében rendszeresen végzett 
gazdasági tevékenységével elsődlegesen, de nem kizárólagosan az alapító részére jogszabályban 
meghatározott területfejlesztési, vidékfejles:::tési, teriiletrendezési, valamint koordinációs, 
projektmendzsmenti, projekt-előkés:::ítési és -megvalósítási közfeladatai ellátásában müködik kö:::re . .t 

9. A nyereség felosztása5 

9.1. A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figye lemmel Icifizetést 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 
hel-yesbített saját tőkéje nem éri el vagy a Icifizetés következtében nem érné el a társaság törzstők~ 
tEwábbá, ha a Icifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességéL 

9.2. Az ügyvezető jogosult l Re-tltiog{)s-tHf osztaléke lőleg fizetéséről határozni. 

9. A társaságjogállása6 

9. l. A társaság nonprofit korlátoltfe/ellisségll társaságként miíködik. 
A túrsaság tevékenységéből s:::árm(t:::I Í nyeresége nem os:::thatófel. hanem a::: a társaság mgyonát 
gyarapítja. 
9.2. A társaság más társaságiformá/lu csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át. csak 
nonprofit ga:::dasági társasággal eg_r··,it!het. illetl'e csak nonprofit ga:::dasági társaságokká rúlhat s:::ét. 

10. Az alapítói határozat 

l 0.1. A taggyűlés hatáskörébe tarll'/.Ó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az üg) \·czetésscl 
való közléssei válik hatályossá. 

l 0.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja. 

ll. Az ügyvezetés és képviselet 

11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezető je: 
Név: Zelei Dániel 
Lakcím: 3321 Egerbakta, Újtelep utca 19. 
Cégnév (név): .................................................................................................................. . 
Cégjegyzékszám (nyilvántartási sz nn): .......................................................................... . 
Székhely: .................................................. ...................................... ................................... . 
Képviseletre jogosult neve: ........... ....... ..................... ............... ................... ....................... . 
Lakcín1: ................................... ... .... .. .................................... ............................................... . 
Az ügyvezetői megbízatás 
a) határozott időre 
b) határozatlan időre 

szól. 

~Kiegészítve: az alapító 12/2016. (ll .26.) sz .n ú közgyűlési határozataszerint 
5 Törölve: az alapító 12/20 16. (11.26.) szám ú Közgyűlési határozata sLerint 
6 Módosítva: az alapító 12/20 16. (l I.26.) szá: 1ú közgyű lési határozata szcrint 



A megbízatás kezdő időpontja: 2015. október 16. 
A megbízatás lejárta: 2020. október 15. 
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonvban l munkaviszonyban látja el. 

12. Cégvezető 

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére 
a) sor kerülhet. 
b) nem kerülhet sor. 
12.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k) 
Név: .................................... ................. ... .......... .................................................. ................ . . 
Lakchn: ......... ....................................................... ....... ........................................ .. ............... . 
Kinevezés kezdő időpontja: .... .... ......... ........................................................................ ....... . 

13 .1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak: 
'\'éy: Zelei Dániel 

13. Cégjegyzés 

Név: .............................. ....... ................. ..... .......................................................................... . 
13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők: 

a) !\év: .................................................. .......................... .................................... ............. és 
NéY: ............... .. ......... .............. .. .... ................... ................................................ .......... .. ....... .. 
együttcsen j ogosultak eégjegyzésre. 
b) 1év: .................................................................. ..... ............ .... ................................... és 
p.;éy: .... ...... ................. .......... .. ......................................................................................... ...... . 
együttesen jogosultak cégjcgyzésre. 

14. Fcliigyelőbizottság 

l ·-L l. A társaságnál felügyelőbizottság választásár<l 
a) sor kerül. 
b) nem kerül sor. 
14.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik. 

14.3. A felügyelőbizottság tagjai: 

Név: Ragó Attila 
Lakcím: 3390 Füzesabony, Kodály Zoltán utca 12. 
A megbízatás 
a) határozott időre 
b) határozatlan időre 

szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2015. október 16. 
A megbízatás lejárta: 2019. december 31. 

Név: Dr. Nagy Krisztián 
Lakcím: 3300 Eger, Szent Miklós utca 5. 
A megbízatás 
a) határozott időre 
b) határozatlan időre 

szól. 
A megbízatás kezdő idöpontja: 2015. október 16. 



A megbizatás lejárta: 2019. december 31. 

Név: Kurucz Anikó 
Lakcím: 3000 Hatvan, Nádasdy Tamás utca 5. 
A megbízatás 
a) határozott időre 
b) határozatlan időre 

szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2015. október 16. 
A megbízatás lejárta: 2019. december 31. 

15. Könyvvizsgáló 

A társaság könyvvizsgálója: 
Név: ..... .. .............. .............. ... ....... .. ............. ........................................................ ............ . 
Lakcím: ............................................................................................................................. . 
Kamarai nyilvántartási száma: ............................................. .. ...................... ..................... . 
Cégnév: .......... ..................................................................... ...... .. ..... ........ ...................... . 
Cégjegyzékszátn: .............................................................................................................. . 
Székhely: .............. .......... .................................................................................................. . 
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős termés?ctes személy neve: 

Kamarai nyih·ántartási száma: .......................................... ......... .. .......... .......................... . 
Lakcün: ..................... ........ ........... .................................................. .................................. . 
Helyettes könyvvizsgáló neve: ...... .. ........ .. ................................. ........................ ............. . 
Lakcín1: ................................................ ................................ .... ............. .. ....................... .. . 
A megbízatás kezdő időpontj a: ............................................ ..... .................................... .. . 
A megbizatás lejárta: ..... ..... .... ....................................... .. .......................................... ..... . 

16. A társaság megszűnése 

A túrsaságjogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az 
alapítót illeti meg. 

17. Egyéb rendelkezések 

l 7. l . Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykön) vről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a 
társasjgot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság c kötelezettségének 

a) a Cégközlönyben 
b) a társaság honlapján 

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

Kel t: Eger, 2016. február 26. 

Az alapító aláírása: 

Szabó Róbert sk. 
He' cs Megyei Közgyűlés elnöke 



Alulírott Dr. Kuruczné dr. Farkas Zita jogtanácsos Gegtanácsosi ig. szám: 07518, nyilvántartási szám: 
5/2011.) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 
51. § (3) bekezdésében foglaltak alapján igazolom, hogy jelen alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt 
szövege megfelel az alapító okirat-módosítások alapján hatályos tattalmának. 

Eger, 2016. február 26. 

13/2016. (Il. 26.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a ,.Területi önkormányzatok nemzetközi összefogásáról a Tisza 
vízgyűj tőjén" cm1u együttműködési megállapodás aláírásával egyet 0 rt. Az együttműködési 

megállapodásban szereplő megyék nagy számára való tekintettel a közgyűl~" felhatalmazza elnökét az 
együttműködési megállapodás szövegének- a tervezett együttműködés közgytd~s által elfogadott tartalmi 
kereteit figyelem be vevő - véglegesítését követő jóváhagyására és a l [c, cs VIegye i Önkormányzat 
képviseletében a véglegesítés után történő aláírására. 

14/2016. (Il. 26.) közg,Yűlési határozat 
l. A Ileves Megyei Közgyűlés úgy dönt, hogy a I-leves Megyei Önkormányzmnak a Magyarország helyi 

önkormányzatairól -;zóló 20 ll. é,·i C LXXXIX. tör\'ényben nevesített L" a területfej lesztésről és 
területrendezésről S/Óló 1996. évi XXI. tör\'ényben részletezett terüku~jlcsztési, \'idékfej lesztési, 
tcrületrendezési. valamint koordinációs közfeladatainak ellátásába jelen h: túrozat mcllékletét képező 
megállapodásokban rés7letezctt feltételek szerint a 
- He"cs \1cgyei Tc:·ü letfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-t (székhelye: ~300 Eger. Kossuth Lajos 

u. 9 .. adószám: 2::1:28702-2-10. cégjcg)/\~kszáma: 10-09-0296 15). valan nt a 
- I leves \1egyci 'J ~·rségfejlcsztési Nonprofit Kft.-t (székhelye: 3 300 F c.:cr. Kossuth Lajos u. 9., 

adószám: 25402! ~8-2-10. cégjcgyzékszáma: 10-09-035433) be kíYánja' 1nni. 
A Ile,·es Megyei Ki)Lgyűlés erre tekintettel a Heves Megyei Területfejles 'tési Ügynökség Nonprofit 
Kft.-vd és a I Ie' cs Megyci Térségfejlesztési Nonprofit Kft.-,·el k ítcndő Közfeladat-ellátási 
megállapodást -jelen határozat mellékletét képező tartalommal - jóváhag).Ja és felhatalmazza elnökét 
azok aláírására. 

2. A Heves Me gye i Közgyű lés. mint az Egri Törvényszék Cégbírósága által Cg. l 0-09-035433 
cégjegyzékszám ahtt nyilvántartásba vett Ileves Megyei Térségfejle~t:tési Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társasá.::'- alapítójának, a Heves Megyei Önkormányzatnak leg:obb szerve egyetért azzal. 
hogy a IIcves Mcgyci Önkormányzatnak a Magyarország helyi önkormú'lyzatairól szóló 201 1. évi 
CLXXXIX. törvén) \1en nc\'csített és a területfejlesztésről és területrendezesről szóló 1996. évi XXI. 
törvényben részleteLett területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezé-,i, valamint koordinációs 
közfeladatainak ellátásában a Kft. részt vállaljon. Erre tekintettel jelen aL p í tói határozat mellékletét 
képező tartalommal jóváhag)ja a Heves Megyei Önkormányzattal h~Hendő közfeladat-ellátási 
megállapodást. és fc' hatalmazza a kft. ügyvezetőjét annak aláírására. 



Me/lék/et a 1-112016. (1! 26.) szám ú közgyLilési határozaihoz 

Közfeladat-ellátási megállapodás 

Amely létrejött egyrészt 
Heves Megyei Önkormányzat (3300 Kossuth Lajos u. 9., képviseli: Szabó Róbert, a Heves Megyei 
Közgyűlés Elnöke, adó száma: 15728946-2-1 O, statisztikai jelzöszáma: 15728946 841 1 321 l O). mint 
önkormányzat, a továbbiakban Önkormányzat, 
másrészről 

Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 
9., képviseli: Göndör J. Tibor. ügyvezető, adószám: 22128702-2-10, cégjegyzékszáma: 10-09-029615), 
mint kft, a továbbiakban Kft 
között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel: 

1./ Előzmények: 

1.1. Felek rögzítik. hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 1. évi CLXXXIX. 
tön •ény 27. § (l) bekezdése alapján Önkormányzat, mint megyei önkormányzat olyan területi 
önkormányzat. amel: törvényben meghatározottak szerint kötele/Ö feladatként 
területfej lesztési, vidéktej leszrés i. terülctrcndezési. valamint koordinációs feladatokat lát el. 

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény értelmében 
~a /eriile({ej/es:::tés és lerii/errende:::és.fe/adata: 
a) a térségi és helyi kö:::öss(!,ek terii/e({ejles:::tési és teriiletrendezési ke:::deménye:::(íseinek e//fsegítése. 
összehangolása a::: országos cJ/kitií:::ésekke/; 
b) fej/es::Jési koncepciók. prngramok és ten•ek kidolgozása, meghatáro:::ása és megm!ósítása. a 
társadalom. a ga:::daság és a J.. , mye:::el dinamikus egyensúlyának.fennlartása, illefre jcll·ítása érdekéhen: 
c) a nemzetközi egyiiffnilíkc lés keretében a::: Európai Unió regionális po/itikújáho::: illes:::kedés 
e/6segítése. \'Cl/amint a reg, múlis e.l.~ ·útrmzlködésben rejlő kölcsönös eliinyök lws:::nosítúsa és a 
határment i (kiilönösen a há r re í yos hely:::en'í határmenr i) térségek öss:::ehangol t fej/es::: rt; 'ének e!ősegírése. 
~a teriile({ej/es:::tés.fe/adata h Hönösen: 
a) a::: ors:::ág különbö:::6 ador, 'úgú térségeiben a társadalom és a ga:::daság megújulósúr eWsegír6. a 
térségi erőforrásokat has:::nosít } .fej/es:::téspolitika kidolgo:::ása. öss:::ehangolása és ér\'l!nyesítése: 
b) a::: elmaradott térségekfel:::úrkó:::tatásának ésfej/ődésének elősegítése: 
c) a gazdaság s:::erkezeti megzif'ulásának elősegítése a::: egyes ipari és me:::őga:::daságijellegzl térségekben, 
a munkanélküliség mérsék/ése: 
d) az innováció fe/tételeinekja,·ítása a megfelelő termelési és s:::e/lemi háttérrel rendelkező központokban, 
és az innovációk térségi tetje(Nsének elősegítése; 
e) a kieme/t térségek sajátos.fe.flődésének e//fsegítése: 

.!J a be.fektetők s:::ómára ron:::ó níllalkozói környezet kialakítása. 
~a területrende:::és feladata kulönösen: 
a) a környezeti adottságokfe!rcírása és értékelése; 
b) a környezel terhelését, ter!JL•!hetőségét és a fej/es:::tési célokat figyelembe vevő temleifelhas:::nálásnak, 
a::: infrastrukturális há!ó:::atok reriileti szerkezetének, illetve elhelyezésének - az águ:::ali koncepciókkal 
összhangban történő- megá!ÜtfJÍtása: 
c) a::: országos és térségi továbbá a terii/etrende:::éssel kapcsolatos telepil ftísrendezési célok 
összehangolása. 
A területfej lesztési és területre·1Jezési feladatokat az állami szervek, az önkormán) ;:a tuk, és egyéb érintett 
szervezctek összehangoltan. et-ymással együttmüködvc látják el. 

1.2. Az államháztartásról szól 1 201 1. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) értcl·nében közfeladat a 
jogszabályban meghatározolt ulicuni vagy önkormányzati feladat. 



A közfeladatok ellátása költségvetési szervek alapításával és működtetésével vagy az azok ellátásához 
s::iikséges pénzügyi fedezet e törvényben meghatározott eszközökkel, részben vagy egészben történő 
biztosításával valósul meg. A közfeladatok ellátásában államháztartásan kívüli szen,ezet jogszabályban 
meghatározolt rendben közremziködhet. 

Felek rögzítik, hogy a Kft működése során, fő- és egyéb tevékenységi köreinek keretében rendszeresen 
végzett, nonprofit jellegű gazdasági tevékenységével elsődlegesen, de nem kizárólagosan a Heves Megyei 
Önkormányzat részére törvényben meghatározott területfejlesztési, vidékfej lesztési, területrendezési, 
valamint koordinációs közfeladatai ellátásában müködik közre. 

1.3. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai umos alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (Xl.S.) kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 
értelmében az - integrált területi program összeállításáért felelős megyei önkormányzat, mint - területi 
s::ereplő 

a) kidolgozza az !TP s:::inttí kiválas:::tási kritériumokat, figyelembe véve az operatív programban és a::: e 
rendeletben meghatáro:::ott horizontális követelményeket, 

b) a kiválasztási kritériumok alapján öss:::eál/ítja u:: lTP-t é., ke:::deménye::heti annak módosítását, 
c) réleménye:::i a:: irányító hatóság által megkitidd/l felhí\'(í.,t és megadja a területi s:::empontú értékelési 

s::empontokat, 
d) e rendeletben meghatáro::ott esetben szavazati joggal rés:::t ,·es:: a döntés-előkészítő bizottság iilésén, 

mgy e rendeletben meghatározali esetben a Ieriildi s:::empontlÍ értékelési szempontokat értékeli és a::: 
irányító hatóság elé teljes:::ti, 

e) adutot s:::olgáltat a:: irányító hatósúg részére cc ch·esfejles:::tési keret öss:::eál/ításáho::, 
j) l'égrehcy'(ja a:: !TP-t. amelynek keretében u kedl'e:::ménye:::ellektől és a:: irányító hatósúgtól a 

támogatoll projektekr/il adats:::o/gáltatást kérhet. 1 ·.ct ,·ehet u Jmy·ek(fej/es:::tésben és a kedve:::ménye:::e/1 
kérelmére a projektmened:::sment tevékenységek el!cltúsúhun. 

A Terület- és Telcpüksfcjlcsztési Operatív Program (TOP) lk,~s megyében felhasználható fordtsainak 
megalapozott tervezéséhez a Ileves Mcgyei Önkormányzat a Kft közremüködésével - a megye összes 
települését - ki\'éve EgerMJV-t - érintő projektgyujrést hajtott ,·égre. 
A Kormányrendelet a megyei önkormányzatok, mint területi s1..creplők feladataként nevcsíti az integrált 
területi programok - úgy, mint a Terület- és Telcpülésfcjksztési Operatív Program (TOP) esetében a 
Heves Mcgyei Integrált Területi Program- összeáll í tását és annak végrehajtását is. 

Felek előtt ismert. hogy a Kormányrendelet hatá lya alá tartozó. meghirdetésre kerülő felhívások egy 
részére kizárólag területi szereplőként az Önkormanyzat vagy az általa vezetett konzorcium nyújthat be 
támogatási kérelmet. 

Ezen túlmenően a Kormányrendelet 5. mellékletc L tclmébcn a mep:yei önkormány::at- amegye terilletén 
lévő meg;·ei jogú ''áras járásán kívül - a tenif,tén található települési önkormány:::atok és területi 
kiválasztási eljárásrendben kiválasztott projektek eselén a megyei jogú város járásában található 
települési önkormányzatok esetében is, e rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló 
kö:::feladat fejlesztési projektjei projektmenedzsmc nl te1·ékenységének. valamint a kormányrendelet 5. 
me/lék/et 3.12.1. pon(jában foglalt IO\'ábbi tevéi L'nységek ellátásában köteles rés::/ 1·enni, ha azt a 
települési önkormány::at kéri. A kö:::remíiködés a települési önkormányzat és a megyei önkormányzat, 
vagy olyan gazdálkodó szerre:::et kö:::öfl létrejölt k ncorciumi egyiillmz'iködésben történhet, amelyben az 
állam \'Of{\ ' önkormányzat - egyiittesen vagy kil J/1, kö:::I'C!/1'1.! vag;' közvetlenül - l 00%-os tuhu·doni 
rés::esedéssel rendelkezik. 
A meg) ei önkormányzatok a területükön található ·.: lepülési önkormányzatoknak a Kormányrendelet fent 
hivatkozott rendelkezésci szerint a Kormányr~nt!det hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló 



közfeladat fej lesztési projektjei előkészítésében és megvalósításában részt vesznek, ha azt a települési 
önkormányzat kéri. 

lA. Felek rögzítik, hogy Kft az Önkormányzat és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 5. § (l) bekezdés szerinti ajánlatkérőnek minősülő szervezetek kizárólagos tulajdonában álló 
olyan gazdasági társaság, amely vonatkozásában a Kbt. 9. § (l) bekezdés i) pontjában foglalt 
körülmények - úgy, mint tulajdoni viszony, közvetlen magántőke-részesedés hiánya, strukturális és 
gazdasági függés, árbevételre vonatkozó követelmény - fennállnak. Felek rögzítik, hogy 
Önkormányzat a Kbt. 5. § (l) bekezdés c) pontja alapján, Kft az 5. § (l) bekezdés d) pontja alapján 
minősülő ajánlatkérő szervezet. 

1.5. A Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. 
(II.24.) önkormányzati rendelet szerint a megyei önkormányzat - figyelemmel Magyarország 
központi költségvetéséről szóló törvény rendelkezéseire- a nettó 2.000.000,-Ft-ot meghaladó értékű, 

de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzései (építési beruházás. árubeszerzés. 
szaigáitatás megrendelés) esetén - a beszerzés sajátosságaira, körülményeirc és az írásos ajánlatok 
beszerzésének időszükségletére is figyelemmel - a i(özgyűlés Elnökének - a Szcrvezeti és Működési 

Szabályzatban biztosított. átruházott hatáskörön alapuló - döntése alapján 3 írásos ajánlat 
(ajánlatkérés) beszerzésére jogosult. 

Ezen rendelkezés alól kivételt képez, így az előzőekben hivatkozott önkormányzati rendelet alapján nem 
kell eljárást lefolytatni azokra a nettó 2.000.000.-Ft-ot meghaladó értékű, de közbeszerzési értékhatárt el 
nem érő értékű beszerzésekkel érintet mcgú llapodásokra. amelyeket a Megyei Önkormányzat és olyan 
gazdálkodó szervezet köt egymással. amelynek rés;..:,·ényei vagy üzletrészei kizárólag a Megyei 
Önkormányzat és más. a közbeszerzésekrő l szóló tön'ét1y ajánlatkérői oldalon személyi hatálya alá 
tartozó szen·ek tulajdonában vannak. 

2./ :\'lcgállapodás tárgya: 
2.1. Jelen i(özfdadat Ellútási Megállapodás alapján - l~ gyclcmmel az 1.2. pontban foglaltakra is - Felek 
'úllaljúk. hogy a Kormányrendelet hatálya al ü tartozó. ·Ilet w a hazai forrásból mcg\'alósuló támogatások 
települési önkormányzatok általi mcgszerzescre irányuló pályázatok előkészítését megelőző 

fo lyamatokban. majd ezen fejlesztési projektek előkészítésében. valamint a projektek fejlesztésében és 
megvalósítúsában egymással együttműködnek. Önhmnányzat ezen feladatok megvalósításába - a 
hivatkozott Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján- Kft-t bevonja az alábbi feladatokba: 

a települési önkormányzatok és a megyei önkormányzat között létrejött Együttműködési 

megállapodások és egyéb- a feladatellátásra létrejövő - szerződések keretében a Kormányrendelet 
hatálya alá tartozó, valamint a területi operatív programon túlmenően más Európai Uniós, illetve a 
hazai forrásból megvalósuló támogatások mcgszerzésére irányuló pályázatai előkészítését 

megelőző feladatok ellátása. 
ezen fej lesztési projektek előkészítése. 
nyertes pályázat esetén projektmenedzsmcnti feladatok ellátása. 
nyertes pályázatesetén közbeszerzési feladatellátás, 
közreműködés a kötelező nyilvánossággaL tájékoztatással kapcsolatos feladatok ellátásában, 
közreműködés a projekt megvalósításúra von,ttkozó esetlegesen felmerülő. további feladatok 
ellátásában. 

:":n: tudomásul veszi, hogy a fentiek szerinti fcladatellá :tsának. közreműködésének költsége elsősorban a 
' rojekt keretében nevesített költségként (projckt-elői-.Lszítés költségei, projektmenedzsment költségei, 

,_özbcszerzési eljárások lefolytatása, nyilvánosság bizto ítása. stb.) kerül elszámolásra. 

2.2. A 2.1. pontban foglaltakon túl j elen Közfeladat El ' 1tási Megállapodás alapján - figyelemmel az 1.2. 
10ntban foglaltakra is - Kft vállalja, hogy az Önkor nányzat Kormányrendelet hatálya alá tartozó, a 



Terület- és Településfej lesztési Operatív programon kívüli egyéb európai uniós források elnyerésére 
irányuló pályázataiban (ágazati operatív programok, közvetlen brüsszeli források, interregionális 
együttműködési programok, stb.), továbbá nemzeti finanszírozású pályázataiban részt vesz, ideértve 
különösen, de nem kizárólagosan 

- megyei gazdaságfej lesztési akciók végrehajtását, 
- megyei társadalomfejlesztési programok végrehaj tását a foglalkoztatás-bővítés elősegítése 
érdekében, 
- gazdaság- és társadalomfejlesztési célú pályázatok. tanulmányok. stratégiák készítését, 
- megyei befektetés-ösztönzési tevékenységek ellátását. 

2.3. A Kft. a fentebb részletezett forrásokra benyújtandó - az Önkormányzatnak a megyei 
területfejlesztési koncepciójában, a megyei területfejlesztési programban, vagy a Heves Megyei Integrált 
Területi Program (20 14-2020) dokumentumokban megfogalmazott céljai megvalósítását szolgáló, vagy 
az Önkormányzat jogszabályban rögzített feladatellátásához kapcsolódó. azt elősegítő - pályázatok 
kapcsán kedvezményezetti (egyedüli pályázó. konzorciumvezető, konzorciumi partner) minőségben (ide 
nem értve a TOP pályázatokhoz kapcsolódó, konzorciumi formában bi;:tosított projekt-előkészítési. 

projektmenedzsmenti és egyéb feladatokat) az Önkormányzattal e tvetesen egyeztetve, vele 
egyetértésben vesz részt. 

2.4. Felek megállapodnak abban is. hogy az Önkormányzat által pályázóként benyújtandó pályázatok 
e lőkészítésében és megvalósításában a Kft. saját erőforrásai fe lhasználásával. valamint az ezen cél szem 
előtt tartásá\·al is kColytatott közbeszerzésein lekötött kapacitások igén~ hc,·ételével részt vállal. Az 
együttműködés feltétdei t a Felek eseti leg alakítják ki. az elszámolhatóságot. a beszerzések jogszerűségét 
biztosító elöírások és jogszabályi rendelkezések figyelembe vételéveL a hatékony és gazdaságos projekt
megvalósítás céljának biztosíthatósága me! lett. 
2.5. Amennyiben a 2.1. , 2.2 .. 2.3 .. valamint a 2.4. pont szerinti felada tc, !<Hús vonatkozásában annak 
szükségcssé felmerü·. a Kft feladatellátásba történő bc,·onása az 1.-L ,·abnint az 1.5. pontok szerinti 
eljárásrend keretébe!' történhet. 

3./ Felek kötelezettsegel vállalnak arra. hogy jelen Megállapodást. \'al ami 1 : annak ,·égrehajtását érintő 
fejlesztési clképzelé~ckrőL armak \'áltozásairóL továbbá az azokra vonatko/<.l jogszabályi \·áltozásokról, 
döntésekrő l folyamatosan tájékoztatják egymást. 

4./ Felek közölt jelen Megállapodás határozatlan időre jön létre. Felek a Megállapodást 60 napos 
felmondási idővel írásban. a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatknLattal [elmondhatják, mely 
esetben kötelesek a fo lyamatban lévő feladatok ellátásáról -a pályázatok zi)kkenőmentes megvalósítását 
szem előtt tartó - cgyeztetést folytatni, és a feladatellátás biztonságát n...:m veszélyeztető megoldást 
találni. 

5./ Felek megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodásban foglaltak végrL haj tása céljából a hivatkozott 
Kormányrendelet rendelkezéseinek messzemenő betartása mellett kölcsönösen együttmüködnek, melynek 
során kapcsolattartásra az alábbi személyeketjelölik ki : 

Önkormányzat r0szé 01: 

Kft részéről: 

Név: Domján Róbert, Területkjlcsztési és Területrendezési 
Osztály vezetője 
Tcl. szám: 36/52 1-334 

Név: 
Tel. szám: 

Göndör J. Tibor, ügyvezt () 
36/52 1-372 



A kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek az együttműködést érintő bármely körülményről 
haladéktalanul egymást é rtesíteni és kezdeményezni a szükséges intézkedést. 

6.1 Felek jelen Megállapodás teljesítésével kapcsolatban egymás tudomására jutott, a másik fél bármely 
gazdasági, pénzügyi adatát, üzleti ismereteit kötelesek bizalmasan kezelni, azokat a másik fél előzetes 
engedélye nélkül semmilyen formában nem hozhatják nyilvánosságra, illetve harmadik személy 
tudomására. 
7./ Felek megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodást csak közös megegyezéssel, írásban 
módosíthatják. 
8.1 A Megállapodás magyar nyelven 6 eredeti példányban készül, Önkormányzat 5, Kft l eredeti példányt 
kap. 

9.1 Minden, a jelen Megállapodás keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában 
kell történnie. 

10./ Felek tudomásul , ·es1ik. hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. valamint annak 
végrehajtásáról szóló ~68 2011. (XII.31.) kormányrendelet 50. § (1) bekezdése alapján jelen 
Megállapodásnak Önkormányzat részéről tm1almaznia kell a pénzügyi ellenjegyzés tényét és a pénzügyi 
ellenjegyző keltezéssel el látott aláírását. 

11./ Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodásból eredő jogvitákat elsősorban tárgyalás útján 
rendezik. Ennek eredménytclcnsége esctén Felek a per tárgyának értékétől fi.iggöen kikötik az Egri 
Járásbíróság, illetve az E~ri Törvényszék kizárólagos illetékességét 

12./ Jelen Megállapodá~·1an nem szabályozott kérdésekben a területfejlesztésről és területrendezésről 
szóló 1996. évi XXl. t 1n·ény. az államháztartásról szál ó 20 ll. é\'i CXCV. tör\'ény. a 2014-2020 
programozási időszakba• az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 27'2/20; .l. (XI. 5.) kormányrendelet. \'alamint a Ptk. \'Onatkozó rendelkezésci az 
irányadóak. 

13./ Jelen Közfeladat ElLtás i Megállapodás az Önkormányzat részéről a Heves ~ 1egyei Közgyűl és, míg a 
Kft. részéről armak taggyűlése általi jó\'áhagyása napján lép hatályba. Eltérő időpontban hozott 
határozatok esetén. az időben későbbi jóváhagyás dátuma tekintendő a megállapodás hatályba lépése 
idő pontjának. 

Jelen Megállapodást Fele"' elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenbcn megcgyezöt, aláírják. 

Eger, 2016. február ..... 

Heves Megyei Területfejlesztési 
Ügynökség .1\'onprofit Kft. 

Göndör J. l ·bor 
ügyvezet) 

Heves Megyei Önkormányzat 
Szabó Ró 1ert 

Heves Megyei Kö7 ) ülés elnöke 



Eger, 2016. február ...... . 

Bartucz-Kovács Erzsébet 
Heves Megyei Önkonnányzati Hivatal 
Pénzügyi Osztály 

Jelen Közfeladat Ellátási Megállapodást a He\'es Megyei Közgyűlés 14/20 16. (1!.26.) számú 
határozatával. a Heves Mc!rvei Tcrületfeilesztési Ügynökség Nonprofit Kft. taggyülése a 2/2016. Il. 20.) 
szám ú határozatával jóváhagyta. 

Közfeladat-ellátási megállapodás 

Amely létrejött egyrészt 
Heves Megyci Önkormányzat (3300 Kossuth Lajos u. 9 .. k.épYiseli: Szabó Róbert. a He,·es r.tegyci 
Közgyűlés Elnöke, adószáma: 15728946-2-10. statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10). mint 
önkormányzat, a továbbiakban Önkormányzat, 
másrészről 

Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. (székhelye: :;300 Eger. Kossuth Lajos u. 9 .. kérn iscli: 
Zelei Dániel. ügyvezető. adószám: 25-W2038-2-1 O. cégjcgyzékszáma: l 0-09-035433), mint kft a 
továbbiakban Kft 
között alulírott helyen és időpontban az alábbi kltétclekkel: 

1./ Előzmények: 
1.1. Felek rögzítik. h O!l\ .\1agyarorszúg helyi önh.ormúnyzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tiirn:'ny 
27. ~ ( l) bekezdése alapján Önkormányzat. mint mcgyci önkormányzat olyan területi önkormány7:Jt. 
amely törvényben meghatározottak szerint - kötelező feladatként - területfejlesztési. vidékfcjlesztési. 
terülctrendezési. valamint koordinációs fe ladatokat lát cl. 

A területfejlesztésről és területrendezésről SLóló 1996. évi XXL törvény ét1elmében 
-+ a területfejlesztés és teriiletrendezés feladato: 
a) a térségi és helyi közösségek lerületfejles::tési és területrendezési kezdeményezéseinek elősegítése, 
összehangolása az országos célkitüzésekkel: 
b) fejlesztési koncepciók. prograrnak és lelTek kidolgo:císa. meghatározása és megmlósítcísa. a 
társadalom. a gazdaság és a környezel dinamik ". egyensúlyánakfenntart ása. illetve javítása érdekéhe w 
c) a nem:etkö:i együllmiíködés keretéhen c Európai [ 'nió regionális politikájáho: illes::kedés 
elősegítése, valamint a regionális egyiillmz'íködésben rejlő kölcsönös előnyök hasznosítása és a 
hatám1enti {kiilönösen a hátrányos helyzetií határmenti) térségek összehangolt fejlesztésének elősegítése. 
-+ a területfejlesztés feladata különösen: 
a) a: ország különböző ado/tságú térségeiben a társadalom és a gazdaság megújulását elősegítő. a 
térségi erőforrásokat has::nosító fejles::téspolitil. a kidolgo::ása, összehangolása és érvényesítése: 
b) a: elmaradolltérségekfelzárkóztatásának é., fejlődésének elősegítése: 

c) u gazdaság s:erke:::eli 1//egújulásának el6.~·eg Jse a:: egyes ipari és 1//ezőgazdaságijel/egíí térségekben, 
a munkanélkiiliség mérséklése; 
d) az innowíció feltételeinek javítása a meg/ide i termelési és s::ellemi háltérrel rendelkező kö::pontokbc 11. 

és a:: innovációk térségi teljedésének elősegít é., · 
e) a kiemelltérségek sajátos fejlődésének ei/Jse,! ítése; 



./) a befektetők számára vonzó vállalkozói kömyezet kialakítása. 
-t a területrendezés feladata kiilönösen: 
a) a környezeti adottságokfeltárása és értékelése; 
b) a kömyezet terhelését, terhelhetőségét és a fejlesztési célokat figyelembe vevő teriiletfelhasználásnak, 
az infi·aslrukturális hálózatok területi szerke::.etének, illetve elhelyezésének - az ágazati koncepciókkal 
összhangban történő- megállapítása; 
c) az országos és térségi, továbbá a területrendezéssei kapcsolatos településrendezési célok 
összehangolása. 
A területfejlesztési és területrendezési feladatokat az állami szervek, az önkormányzatok, és egyéb érintett 
szervezetek összehangoltan, egymással együttműködve látják el. 

1.2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) értelmében közfeladat a 
jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat. A közfeladatok ellátása költségvetési 
s::.er\'ek alapításával és működtetésével vagy a::. a::.ok ellátásához sziikséges pénzügyifedezet e törvényben 
meghatáro:::otl eszközökkel, rés:::ben vagy egés:::ben történő biztosításával mlósul meg. A közfeladatok 
ellátásában cíllamhá::.tartáson kíviili s::.er\'e::.eljogs:::ahályban meghatározolt rendben közremííködhet. 
Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat l 00 %-os tulajdonosi részesedésével működő Kft fő- és egyéb 
tevékenységi köreinek keretében rendszeresen végzett. nonprofit jellegű gazdasági tevékenységével 
elsődlegesen, de nem kizárólagosan az alapító Heves Megyei Önkormányzat részére jogszabályban 
meghatározott területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs, 
projektmendzsmenti, projektelőkészítési és -megvalósítási közfeladatai ellátásában működik közre. 

1.3. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
Celhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.S.) kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 
értelmében az - integrált területi program összeállításáért felelős mcgyei önkormányzat mint - terliieli 
s::.ereplő 

a) kidolgo::::::o a::: lTP s:::int{í ki\'Cílas:::tási kritériumokat . .figyelembe 1·él'e cc operal h· programban és a::: e 
rendelethenmeghatározott hori:::ontáhs kö,·etelményeket. 

b; a kil·úlasztási kritérhtmok alapján öss:::eúllítja a::: !TP-t és kezdeményezheti annak módosítását, 
c) véleményezi az irányító hatóság ó/tal megkiildört felhíHíst és megadja a tenileti szempont ú értékelési 

s:::empontokat, 
d) e rendeletben meghatározott esetben szam:::atijoggal rés:::! vesz a döntés-előkészítő bizottság ülésén, 

vagy e rendeferben meghatározolt esetben a területi szempontú értékelési szempontokat értékeli és az 
irányító hatóság elé te1jeszfi, 

e) adatot s::.olgáltat az irányító hatóság részére az éves fejlesztési keret összeá!!ításához, 
j) végrehajtja az lTP-t, amelynek keretében a kedve::.ményezettektől és az irányító hatóságtól a 

támogatoll projektekről adatszolgáltatást kérhet, rés::.! 1•ehet a projektfejlesztésben és a kedvezményezett 
kérelmére a projektmened::.sment tevékenységek e!lárúsába11. 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Heves megyében felhasználható forrásainak 
megalapozott tervezéséhez a Heves Megyei Önkormányzat a megye összes települését - kivéve Eger 
MJV -t - érintő projektgyűjtést hajtott végre. 
A Kormányrendelet a megyei önkormányzatok, mint területi szereplők feladataként nevesíti az integrált 
területi programok - úgy, mint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) esetében a 
He\'CS Megyei Integrált Területi Program- összeállít:1sát és annak végrehajtását is. 

Felek előtt ismert, hogy a Kormányrendelet hatá!: a alá tartozó, meghirdetésre kerülő felhívások egy 
részére kizárólag területi szereplőként az Önkormányzat \'agy az általa vezetett konzorcium nyújthat be 
támogatási kérelmet. 



Ezen túlmenően a Kormányrendelet 5. melléklete értelmében a megyei önkormányzat- amegye teriifetén 
lévő megyei jogú város járásán kíviil - a területén található települési önkormányzatok és területi 
kiválasztási eljórásrendben kiválasztott projektek eselén a megyei jogzí város járásában található 
települési önkormányzatok esetében is. e rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló 
közfeladat fejles:tési projektjei projektmenedzsment tevékenységének, \'ct/amint a kormányrendelet 5. 
melléklet 3. J 2. l. pontjában foglalt toi'Cíbbi tevékenységek ellátásában köteles részt venni, ha azt a 
települési önkormányzat kéri. A közremiíködés a települési önkormány:at és a megyei önkormányzat, 
vagy olyan gazdálkodó szervezet kö:::ött létrejölt konzorciwni egyiittmüködésben történhet, amelyben az 
állam vagy önkormányzat - egyiittesen vagy külön, közvetve vagy kö:::1•etlenül - J 00%-os tulajdoni 
részesedéssei rendelkezik. 
A megyei önkormányzatok a területükön található települési önkormányzatoknak a Kormányrendelet fent 
hivatkozott rendelkezései szerint a Kormányrendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló 
közfeladat fejlesnési projektjei előkészítésében és megvalósításában részt vesznek, ha azt a települési 
önkormányzat kéri. 

1.4. Fdek rög;:ítik. hogy Kft az Önkormányzat és a közbeszerzésckröl szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 5. § (l) bekezdés szcrinti ajánlatkérőnek minősülő szervezet kiz~írólagos tulajdonában álló olyan 
gazdasági társaság. amely vonatkozásában a Kbt. 9. § (l) bekezdés h) pontjúban foglalt körülmények -
úgy. mint tulajdoni viszony, közvetlen magántőke-részesedés hiánya. strukturális és gazdasági függés, 
árbevételre Yonatkozó követelmény - fennállnak. Felek rögzítik. hog) Önkormányzat a Kbt. 5. § (l) 
bekezdés c) pontja alapján. Kft az 5. § (l) bekezdés d) pontja alapján minősülő ajánlatkérő szervezet. 

1.5. A He\·es \ lcgyei Önkormányzat , ·agyonáról és a vagyongazdálkouús sl.abályairól szóló 5/2012. 
(11.24.) önkormúnyzati rendelet szerint n megyei önkormányzat- figyelemmel Magyarország központi 
költségYctéséről 'i/.Óió törvény rendelkezéseire - a nettó 2.000.000.-Ft-ot meghaladó értékű. de a 
közbeszerzési értékhatárt el nem érö énékü beszerzései (építési bcrul jós. ürubeszerzés. szolgáltatás 
megrendelés) esc cn a beszerzés sajütossügai ra. körülményeire és n; í rá::. os ajánlatok beszerzésének 
időszükséglctérc -; figyelemmel - a Kö;gyűlés Elnökének - a Szcn·c1cti é-; \1üködési Sznbályzatban 
biztosított. átruh.Jolt hatáskörön alapuló döntése alapján 3 írásos aj~mlat (njánlatkérés) beszerzésére 
jogosult. 
Ezen rendelkezés alól ki\·ételt képez. így az előzőekben hivatkozott önh mnányzati rendelet alapján nem 
kell elj árást lefo!: tatni azokra a nettó 2.000.000.-Ft-ot meghaladó értékü. Je közbeszerzési értékhatárt el 
nem érő értékü beszerzésekkel érintet megállapodásokra. amelyeket a \1egyei Önkonnányzat és olyan 
gazdálkodó szen·ezet köt egymással. amelynek részvényei vagy i.Ldetrészei kizárólag a Megyei 
Önkom1ányzat és más. a közbeszerzésekről szóló törvény ajánlatkéröi oldalon személyi hatálya alá 
tartozó szervek tulajdonában vannak. 

2./ Megállapodá!-1 t:írgya: 
2.1. Jelen Közfel tdnt Ellátási \1egállapodás alapján- figyelemmel az 1.2. pontban foglaltakra is - felek 
vállalják. hogy a Kormányrendelet hatálya alá tartozó, illetve a hazai forrásból megvalósuló támogatások 
települési önkormányzatok általi megszerzesere irányuló pályántok előkészítését megelőző 

folyamatokban. majd ezen fejlesztési projektek előkészítésében, valami11t a projektek fejlesztésében és 
megvalósításában egymással cgyüttmüködnek, Önkormányzat ezen Celadatok megvalósításába - a 
hivatkozott Korm:myrcndeletben kapott fe lhatalmazás alapján- Kft-t bevonja az alábbi feladatokba: 

a települ, -; i önkormúnyzatok és a megyei önkormányzat k i/.ött létrejött Együttmüködési 
megállap( lások és egyéb- a feladatellátásra létrejövő- sz.crződé~ k keretében n Kormányrendelet 
hatálya al tartozó. valamint a területi operatív programon túlmen Jl.!n mús Európai Uniós. illetve a 
hazai f01 .ísból megvalósuló támogatások mcgszerzésére ir; i1)'Uió pályázatai előkészítését 

megelőző reladatok ellátása, 



ezen fej lesztési projektek előkészítése, 
nyertes pályázatesetén projektmenedzsmenti feladatok ellátása, 
nyertes pályázat esetén közbeszerzési feladatellátás, 
közreműködés a kötelező nyilvánossággal, tájékoztatással kapcsolatos feladatok ellátásában, 
közreműködés a projekt megvalósítására vonatkozó esetlegesen felmerülő, további feladatok 
ellátásában. 

Kft tudomásul veszi, hogy a fentiek szerinti feladatellátásának, közreműködésének költsége elsősorban a 
projekt keretében nevesített költségként (projekt-előkészítés költségei, projektmenedzsment költségei, 
közbeszerzési eljárások lefolytatása, nyilvánosság biztosítása, stb.) kerül elszámolásra. 

2.2. A 2.1. pontban foglaltakon túl jelen Közfeladat Ellátási Megállapodás alapján - figyelemmel az 1.2. 
pontban foglaltakra is - Kft vállalja, hogy az Önkormányzat Kormányrendelet hatálya alá tartozó, a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív prograrnon kívüli egyéb európai uniós források elnyerésére 
irányuló pályázataiban (úgazati operatív programok, közvetlen brüsszeli források. interregionális 
együttműködési programok. stb.). továbbá nemzeti finanszirozású pályázataiban részt vesz. ideértve 
különösen, de nem kizárólagosan 

- megyei gazdaságfej lesztési akciók végrehajtását, 
- megyei társadalomfej lesztési program ok végrehajtását a foglalkoztatás-bővítés elősegítése 

érdekében. 
-gazdaság- és társadalomfejlesztési célú pályázatok. tanulmányok. stratégiák készítését. 
- megyei befektctés-ösztönzési tevékenységek ellátását. 

2.3. A Kft. a fentebb részletezett forrásokra benyújtandó - az Önkormányzatnak a megyei 
területfejlesztési konccpciójában. a megyei területfejlesztési programban. vag~ a Heves \1egyei Integrált 
Területi Program (:?.O 1-1--20:?.0) dokumentumokban megfogalmazott céljai megvalósitását szolgáló. vagy 
az Önkormányzat jog-:;zabúl yban rögzített feladatellátásához kapcsolódó, azt elősegítő - pályázatok 
kapcsán kedvczmén y c ;ett i (egyedüli pályázó, konzorci unwczctő. konzorcium i partner) mi nőségben (ide 
nem értve a TOP pályázatokhoz kapcsolódó, konzorciumi formában biztosított projekt-előkészítési. 

projektmenedzsmenti és egyéb feladatokat) az Önkormányzattal előzetesen egyeztctve, vele 
egyetértésben vesz rés7t. 

2.4. Felek megállapodnak abban is, hogy az Önkormányzat által pályázóként benyújtandó pályázatok 
előkészítésében és megvalósításában a Kft. saját erőforrásai felhasználásával. valamint az ezen cél szem 
előtt tartásával is lefolytatott közbeszerzésein lekötött kapacitások igénybevételével részt vállal. Az 
együttműködés feltétekit a Felek esetileg alakítják ki, az elszámolhatóságot, a beszerzések jogszerűségét 
biztosító előírások és jogszabályi rendelkezések figyelembe vételéveL a hatékony és gazdaságos projekt
megvalósítás céljának biztosíthatósága mellett. 

2.5. Amennyiben a 2.1 .. 2.2 .. 2.3., valamint a 2.4. pont szerinti feladatellatás vonatkozásában annak 
szükségessé felmerül, a Kft feladatellátásba történő bevonása az 1.4., valamint az 1.5. pontok szerinti 
eljárásrend keretében történhet. 

3./ Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen Megállapodást, valamint annak végrehajtását érintő 
fejlesztési elképzelésekrőL annak változásairóL továbbá az azokra vonatkozó jogszabályi változásokról, 
döntésekről folyamato~an tájékoztatják egymást. 

4.1 Felek között jeleL Megállapodás határozatlan időre jön létre. Felek < Megállapodást 60 napos 
felmondási idővel írá ,ban. a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatko7Jttal [elmondhatják. mely 
esetben kötelesek a fol )amatban lévő feladatok ellátásáról- a pályázatok zök!.;.cnőmentes megvalósítását 



szem előtt tartó - egyeztetést folytatni, és a feladatellátás biztonságát nem veszélyeztető megoldást 
találni. 

5.1 Felek megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodásban foglaltak végrehajtása céljából a hivatkozott 
Kormányrendelet rendelkezéscinek messzemenő betartása mellett kölcsönösen együttműködnek. melynek 
során kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki: 

Önkormányzat részéről: 

Kft részéről: 

Név: Domján Róbert, Területfejlesztési és Területrendezési 
Osztály vezetője 
Tel. szám: 36/521-334 

Név: 
Tel. szám: 

Zclei Dániel, ügyvezető 
30/399-6074 

A kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek az együttműködést érintő bármel: körülményről 

haladéktalanul egymást értesíteni és kezdeményezni a szükségcs intézkedést. 

6.1 Felek jelen Megállapodás teljesítésé\ el kapcsolatban egymás tudomására jutott. a másik fél bármely 
gazdasági, pénzügyi adatát, üzleti ismereteit kötelesek bi;.almasan kezelni, azokat a másik fél előzetes 

engedélye nélkül semmilyen formában nem hozhatják nyilvánosságra, illetve harmadik személy 
tudomására. 
7./ Felek megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodást csak közös megegyezéssel. írásban 
módosíthatják. 
8.1 A Megállapodás magyar nyelven 6 ~Tedeti példányban készül. és a Felek kölcsönös aláírásával lép 
hatályba. Önkormányzat 5, Kft l eredeti pddán) t kap. 

9.1 Minden. a jelen \ legállapodús kereté11en a Feld. által egymásnak küldött értesítésnek Írlltt llln11Úban 
kell történnie. 

10./ felek tudomásul Yeszik hogy az államhá;.tanásról S/óló 2011. évi CXCV. törvény. , ·ai.Jmmt annak 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.3l.) kormányrendelet 50. § (l) bekezdése alapj:m jelen 
Megállapodásnak Önkormányzat részérő l tartalmaznia kell a pénzügyi ellenjegyzés tényét és a pénzügyi 
ellenjegyző keltezéssel ellátott aláírását. 

ll./ Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodásból eredő jogvitákat elsősorban tárgyalás útján rendezik. 
Ennek eredménytclensége esetén Felek a per tárg:ának értékétöl fiiggően kikötik az Egri Járásbíróság. illene az 
Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

12./ J elen Megállapodásban nem sza bá': ozott kérdésekben a területfej lesztésről és területrendezésrő l 

szóló 1996. évi XXI. törvény, az álla•nházt:.utásról szóló 201 1. évi CXCV. törvény. a 2014-2020 
programozási időszakban az egyes europai uniós alapokból származó támogatások felhaszn;ilásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) kormányrendelet. \alamint a Ptk. vonatkozó rendclke/ései az 
irányadóak. 
Jelen Megállapodást Felek elolvasták. értclmezték. és mint akaratukkal mindenbcn megegyezőt, .. láírják. 

Eger. 2016. február ..... 

Heves Megyei Térségfejlesztési 
Nonprofit Kft. 

Zelei Dániel 
Ügyvezető 

Ileves Megyei Önkormányzat 
Szabó Róbert 

Heves Megyci Kö7.gyűlés Elnöke 



l 

15/2016. (Il. 26.) közgyűlési határozat 

Pénzügyi ellenjegyzés: 
Eger, 2016. február ...... . 

Bartucz-Kovács Erzsébet 
Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 

Pénzügyi Osztály 

A Ileves :\1egyei Közgyűlés a Heves :vfcgn~i Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
s7.abályairól szóló 5/20 12. (II.24.) önkormány;:~.ti rendelet ll.§ (3) bekezdésében biztosított hatáskörében 
a rendelet ll. § (2) bekezdése alapján méltányo~ság jogcím én az alábbi követelések elengedéséről döntött 
és hozzájárul azoknak a számviteli nyilvántartásból való törléséhez: 

l l A Ileves Me~vei Önkormányzati Hivatal által nYilvántartott és kezelt követelés: ...... 
Számla Kötelezett Követclés 
száma jogcíme 

2010/00892 Pusoma Laptop 
Jenő --

1 
Számla 

1 kelte 
l 2010.1 1.23 

Fizetési 
határidő 

2010.12.03. 

Összeg 

bruttó 
l 112.500.-

2./ A lines :\1e!!vei Önkormányzat által kezelt követclés: -
l Kötelezett Követclés 

jogcíme 

Pusoma elsőfokú 
Miklós perköltség 

----~----------------.-~--------. 

o,;zolgáló Követclés alapjául Összeg Követclés alapjául . 
első- és másodfokú 
ügyszáma 

ítélet szolgáló 
m~1sodfokú ítélet 
jogerőre 

emelkedésének 
dátuma 

- Egri Tör Yényszék 
7. 

20 15. ll. 19. 
12.P .20. 182/20 14/5 
- Debreceni í télőtáb la 

Pf.I.20.531/20 15/5. 

200.000,-Ft 

16/2016. (Il. 26.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a közszolgálati ti ~;:tviselőkről szóló 20 ll. évi CXCIX. törvény 232. § ( 1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - tc'-.intettel a 30/2012. (III. 7.) Ko 1m. rendelet 13-15. §-ban 
foglalt rendelkezésekre - a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal tekintetében 20 16. évben az igazgatási 
szünetet az alábbiak szerint határozza meg. rendel i cl: 

Az igazgatási szünet a nyári időszakban 20 16 július !8-tól 2016. augusztus 21 -ig. a téli idöszakb,ta 
2016. december 26-tól 2017. január 08. napj.íi~ tart. Az igazgatási szünet alatt kiadott rendes szabads .. ;:; 
nem haladhatja meg a köztisztviselő adott 0vr · megállapított alapszabadságának a háromötödét de lL 

igazgatási szünet idöszaka alatt az esedékességL évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható. \ 



közgyűlés előítja a főjegyzőnek, hogy az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a 
szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságokat azzal, hogy az igazgatási szünet alatt a 
szabadság tényleges kiadására a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal feladatellátására és a zavartalan 
ügymenet biztosítására tekintettel kerülhet sor. 

17/2016. (Il. 26.) közgvülési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés az előtctjesztésben foglaltakat megtárgyalta és elfogadja a Heves Megyei 
Közgyűlés elnökének melléklet szerinti, 2016. évre vonatkozó szabadságütcmezési tervét. 

JAN UAR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
p Sz v H K Sz Cs p Sz v H K Sz Cs p Sz v H K Sz Cs p Sz v H K Sz Cs p Sz v 

r;:: 

FEBRUAR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
H K Sz Cs p Sz v H K Sz Cs p Sz v H K Sz Cs P Sz v H K Sz Cs P Sz v H 

x x x 

MARCJUS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 l !2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
K Sz Cs P Sz v H K Sz Cs P Sz v H K Sz Cs P Sz v H ( Sz Cs P Sz v H K Sz Cs 

x l x ~ l P? ·~ 

APRILIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
p Sz v H K Sz Cs p Sz v H K Sz Cs p Sz v H K Sz Cs ;:J Sz v H K Sz Cs p Sz 

x x x x x x 

MÁJUS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 122 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
v H K Sz Cs P Sz IV H K Sz Cs p Sz v H K Sz Cs p Sz, ! H K Sz Cs p Sz v H K 

~ lx lx - l 

JUNIUS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Sz Cs P Sz v H K Sz Cs p Sz v H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz v H K Sz Cs 

x x x x x x x x x x 



JULIUS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
p Sz v H K Sz Cs p Sz v H K Sz Cs p Sz v H K Sz Cs p Sz v H K Sz Cs p Sz v 

• . x x x x x x x x x x x x x x x x 

AUGUSZTUS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
H K Sz Cs p Sz v H K Sz Cs p Sz v H K Sz Cs p Sz v H K Sz Cs p Sz v H K Sz 
x x x x x x x x x x x x x x rn 

SZEPTEMBER 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Cs P Sz v H K Sz Cs p Sz v H K Sz Cs p Sz v H K Sz Cs p Sz v H K Sz Cs P 

x x 

OKTOBER 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Sz v H K Sz Cs p Sz v H K Sz Cs p Sz v H K Sz Cs p Sz v H K Sz Cs p Sz v H 

x x x • 
NOVEMBER 

1 2 3 4 5 6 17 
8 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

K Sz Cs P Sz v ri K Sz Cs p Sz v H K Sz Cs P Sz v H K Sz Cs P Sz v H K Sz Cs 
;; : l x 

DECEMBER 

1 2 3 4 5 6 7· 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Cs P Sz v H K Sz Cs p Sz v H K Sz Cs p Sz v H K Sz Cs p Sz V H K Sz Cs P Sz 

lx lx lx lx lx ~ 

18/2016. (Il. 26.) li.iizgvűlési határozat 
A Ileves Megyei Közgyűlés a Heves Megyei Területfejlesztési Ü g: nökség Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társas.tg (cégjegyzékszáma: Cg. 10-09-029615, székhelye: 3 ~00 Eger. Kossuth L. utca 9.) 
társasági szerződé~~nek az új Ptk. szabályainak való megfelelést szolgáló módosítását jelen határozat 
mellékletét képező tartalommal elfogadja. A Heves Megyei Közgyűlés erre tekintettel felhatalmazza 
elnökét arra, hog) a kft. társasági szerződése módosításának elfogadás;it támogassa, a kft. társasági 
szerződésének mó losításához szükséges okiratokat a I leves Me gye i ()nkormányzat képviseletében 
aláírja. 



1812016. (ll. 26.) közgyül és i határozat melléklete 

Heves Mcgyei Területfejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Társasági Szerződésc 



A társaság tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a cégnyilvánosságróL a 
bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, valamint a területfejlesztésrő l és 
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. rendelkezésci alapján nonprofit szervezetként működő 
korlátolt felelősségű társaságat hoztak létre határozatlan időtartamra az alábbi feltételek szerint. 

A társaság tagjai az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokat is figyelembe véve a társaság jelen 
okirat keltétől hatályos, egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését az alábbiak szerint határozzák 
meg (a módosított rendelkezések dőlt bettl\'el szerepelnek): 

l. §. 

A társaság neve 

(l) A társaság ne\'e: Heves~ 1egyci Területfejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

(2) A társaság rövidített neve: Hm-i Terüktfcj lesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 

2. § . 

. \ társaság székhch·e 

t\ társaság székhelye: 3300 Eger. K 1ssuth L. u. 9. 

3. §. 

1\ társaság törzstökéje 

A társaság törzstőkéje: 5.800. 000.-Ft. ecce Ötmillió-nyolcs:::á:::e::erforint, amely kizárólag pé n::: beli 
mgyoni ho:::::ájárulásból áll. 

4. §. 

A társaság tag.jai. törzsbctétjük. és az őket megillető szavazati aránv 

Heves 1\1egyei Önkormányzat 
(székhely: 3 300 Eger, Kossuth L. u. 9.: 
képrisel i:S:::abó Róbert elnök: 
Tör:::skön)'\'i a:::onosító szám (PIRJ: ~289-f..f, 

Hatwm Kör:::ete Kistérségi Többcélú TúrsuicÍs 
(s:::ékhelv: 3000 Hatran. Kossuth tér 2.: 
képriseli: S:::abó Zsolt elnök: 
Tör:::skönyvi azonosító szám (PIRJ: 3829H • 

3.000.000,- Ft törzsbetét 
30 s:::am:::at 

-100.000,- Ft törzsbetét 
-/ S:C:CI\'O:C:Cif 



Egri Kistérség Többcélú Társulása 
(s:::ékhely: 3 300 Eger, Dobó tér 2.: 
képPise/i: Habis László elnök: 
Tör:::.sköny1·i azonosító szám (PIRJ: 382803J 

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása 
(s:::ékhely: 3 200 Gyöngyös, Fő tér 13.: 
képviseli: Hies::: György elnök; 
Tör:::skönyvi a:::onosító s:::ám (PIRJ: 382858J 

Bélapótfai\'CJi Kistérség Többcélú Társulása 
(s:::ékhely: 33-16 Bélapátfalva, JózsefAttila utca 19.: 
képviseli: Ferencz Péter elnök; 
Tör:::skijny,·i a:::onositó s:::.ám (P IR): 3828-17J 

Dél-l h 1·esi Kistérségi Társulás 
(.D!khely: 33 60 Heves.Er:::sébet tér 2.: 
képl'i.\·( 1i: s,·eic:::er Sándor elnök: 
Tör::skony,•i a::onosító szám (PIRJ: 382869J 

Péten·osúrai Járás Többcélú Társulás 
fs::ékh, L 3250 Péterrására. &:ohodság tér 1.: 
kéjJI'is( i: Eged Úfi'(Íl7 elnök: 
Tör::skonyvi o::onosító s::ám (P IR): 382870J 

Fll::esu 1ony l 'úrosi Önkormány:::at 
(.\::Jklll 'L 3 390 Fii::esabony, Rákóc:: i IÍt -18.: 
kt:JJI·isc i: .\'ugr Csaba polgármester: 
Tor::skr'/1)'\'i u::onosító s::úm (P IR): -29-135) 

5. §. 

-100.000.- Ft törzsbetét 
-1 szavazat 

-100.000,- Ft törzsbetét 
-1 s:::ava:::at 

-100. OOO,- Ft törzsbetét 
-1 szavazat 

.f(J() OOO.- Ft tör:::sbetét 
-1 s::cl\'ct::at 

-100. OOO.- Fr tör:::sbetét 
.f S::UI'(t:::.Ut 

-lOU OOO. - Ft lör:::shetét 
-1 s::cll·u::ol 

(l) A wgok a ki:::árólag pén:::beli mgyoni hoz::ájárulásból ú/ rí tör:::sbetéteik teljes öss::::egét befi::::ették a 
jo,<..:.előd társaság s:::ámlájára. 

(:?.) A :írsaság tagjai a törzstökén kh·ül egyéb vagyoni szolg !Itatás hcfizetésére nem kötelesek. de tagi 
kö csön nyújtáshal segíthetik a társaság müködését. 

(3) A wgot. a társaságo! vagy a taggyíí/és által kijelölt szem,;lyt - ehhen a sorrendben - az adásvételi 
s::::( ·::ődés útján átruhá::::ni kívánt idetrészre előrásóriási )Iig illeti meg. A tagok elővásárlási jogukal 
11u ~lé 1·ő idetrészeik arányában gyakorolhatják. A tagok u- iizletrés:::.ek adásl'ételi szer::ődésen kívüli 
j o:.., címen mló átruházásó t ki::á1ják. 

(-1) A:::. 1i:::.letrés::t kírülúlló s:::.emélyre csak akkor lehet CÍ!ruhú::: 
he·i::erte. kil·ére. ha a lag ii:letrés:::.ének értékesirésén 
liiJ -sbetét /i:<!lési kötele::eltsége elmulas::tása miulf s::ú 
tö1 Jnő átmhá:::ásúho:: a tag<c;o·z'ílés beleegye::::ése s:::üksége.\ 

i. ha u rag a tör:::sberétét teljes mértékben 
u:::.ért kerül sor, merl tagsági vis:::onya 

meg .. 1:: ii:::.letrés::: kh·úlúlló s::emélyre 



6. §. 

A társaság célja és tevékenységi köre 

(1) A társaság célja, hogy közreműködjön a társaság tagjai, mint területfej lesztést és területrendezést 

ellátó területi szervek kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásában, különös tekintettel a 

területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) által 

meghatározott, alább részletezett területfejlesztési, területrendezési, vidékfejlesztési és 

koordinációs feladatok teljesítésében: 

a területfej Iesztés és területrendezés feladata: 

a) a térségi és helyi közösségek területfej lesztési és területrendezési kezdeményezéseinek 

elősegítése, összehangolása az országos célkitűzésekkel ; 

b) fejlesztési koncepciók, programokés tervek kidolgo7ása, meghatározása és megvalósítása, 

a társadalom, a gazdaság és a környezet dinamikus egyensúlyának fenntartása, illetve 

javítása érdekében; 

c) a társaság közreműködhet a tagok feladatai ellátásához kapcsolódó kiadványok 

megjelentetésében a feladatellátásra kötött külön szerződésben foglaltaknak megfelelően; 

d) a nemzetközi együttműködés keretében az Európai Unió regionális politikájához 

illeszkedés elősegítése, valamint a regionális együttműködésben rejlő kölcsönös előnyök 
hasznosítása és a határmenti (különösen a hátJ·~·· nyos helyzetű hatánnenti) térségek 

összehangolt fej lesztésének elősegítése. 

a területfej Iesztés feladata különösen: 

a l J k\cs \ ,1egye különböző adottságú térségeiben a ursadalom és a gazdaság megújulását 

elősegítő. a térségi erőforrásokat hasznosító fejlcszt ,;spolitika kidolgozása. összehangolása 

és étYényesítése: 

b l az elmaradott térségek felzárkóztatásának és fej lődé~ének elősegítése: 
c l a gazdaság szerkezeti megújulásának elősegítése az egyes ipari és mczőgazdasági jellegű 

térségekben, a munkanélküliség mérséklése; 
d) az innováció feltételeinek javítása a megfelelő termelési és szellemi háttérrel rendelkező 

központokban, és az itmovációk térségi terjedésének elősegítése: 

e) a kiemeit térségek sajátos fej lődésének elősegítése; 

[) a befektctők számára vonzó vállalkozói környezet kialakítása. 

a területrendezés feladata különösen: 
a l a környezeti adottságok feltárása és értékelése; 

b ' a környezet tcrhelését. tcrhelhetőségét és a kj lesztési célokat figyelembe vevő 

területfelhasználásnak, az infrastrukturális hálóz;xtok területi szerkezetének, illetve 

elhelyezésének - az ágazati koncepciókkal összhangban történő - megállapítása; 

c l az országos és térségi, továbbá a területrendezéssei kapcsolatos településrendezési célok 

összehangolása. 

A fentiek a1apján a társaság olyan közfeladatot lát el törvény renl!dkezése szerint, amelyről állami, ill. 
helyi önkonnányzatoknak kell gondoskodnia. 

(2) A társa:-- ig tagjai rögzítik azon szándékukat, hogy a társaság, e :-;ősorban a Heves megyében müködő 
területfej les/ tésben érdekelt szereplők - üzletrész átruházás vag~ törzstőke emeléssei történő - taggá 



válásával bővüljön oly módon, hogy a Heves Megyci Önkormányzat tag legalább többségi befolyással 
rendelkezzen a társaságban. 
(3) 

(4) A társaságfőtevékenysége: 

9-199 '08 Mn.s. egyéb közösségi. társadalmi tevékenység 
A társaság által gyakorolt egyéb tevékenységi körök: 

-IllO '08 Épületépítési projekt szervezése 
581-l '08 Folyóirat, időszaki kiach·ány kiadása 
5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység 
6202 '08 Információ-technológiai szaktanácsadás 
6209 '08 Egyéb információ-technológiai s:::olgáltatás 
70 J O '0 8 Ü:::letve:::etés 
7120 '08 Jfíís:::aki ,·i:::sgá/at. e/em::és 
7220 '08 Tcírsada/omtudomúnyi. humán kutatás . .f~jlc!.clés 
7320 '08 Piac-. kib-élemény-kututús 
811 O '08 Építményü::eme/tetés 
6203 '08 Számítógép-ii:::emeltetés 
-219 '08 Egyéb lermés::elludomcínyi, mz'ís::aki kutatás.fejles:::tés 
-o 2 I '08 P R. kommzmikúció 
7022 '08 Ü:::let\·ite/i, egyéb ,·e::eh ,; tanácsadús 
7-190 '08 M.n.s. epyéb szakmai. f/l(lomán)'OS. nu'ís:::aki tevékenység 
8560 '08 Oktatást kiegés:::ítő tndr.!nység 
-J J 2 '08 ,\/émöki te,·ékenység. nn'ís:::aki tanúcsadú.1 
6399 '08 1\fn.s. C!J..,>yéh infónnúcilí,· s::o/gú/tatÚ.I 
8230 '08 Km!lerencia. kereskedt 111i bemlllutá s::en·e:::é1·e 
8299 '08 Jf.n.s. e~')'éh kiegés::ít6 deli s::olgáltarús 
8-113 '08 Ü::leri L;let s::abályo:::ásu. hatékonyságának (js:::tön:::ése 
8-ll l '08 Altalános kö:::iga:::gatá.1 
8559 '08 1\fn.s. egyéb oktatás 
1820 '08 Egyéb soks:::orosítás 
8219 '08 Fénymásolás, egyéb iro,/ai s::o/gáltatás 
8211 '08 Öss:::etelt adminis::tra/Íl' colgá/tatás 

(5) 

(6) 

(7) A társaság a fent megjelölt fő terékenységen (tevékenységi körökön) kívül bá me/y ga:::dasági 
tevékenységet folytathat, amit tön·ény nem tilt, vagy nem korláto::. A Társaság a ga:::dmági tevékenység 
folytatásához s:::iikséges hatósá}!i engedé/yét - legkésőbb a tel·ékenység megkezdésé' •/ egyidejííleg -
válas:::! ása szeríni a Cégkö::lönyh ·n vagy a társaság honlapján köteles köz:::étenni. 

(8) 

(9) A gazdasági társaság te\·ék ·ységéböl származó nyereség a tagok között nem o ;.tható fel. a1. a 
gazdasági társaság vagyonát gya 1pítja. 



(10) 

(ll) A társaság tagjai kijelentik, hogy nem zárják ki, hogy más ts részesülhessen a tagokon kívül a 
társaság nonprofit szolgáltatásaiból. 

(12) 

(13) A társaság gazdasági éve minden év január l-től december 31. napjáig számítandó. 

7.§. 

A társaság legfőbb szerve 

(l) i\ társaság legfőbb szerve a taggyű lés. Évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. 

A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) a számviteli törvény sze ri nt i beszámoló elfogadása. ideérte az adózott eredmény 
felhasználására vonatkozó döntés. 

b) üzletrész felosztásához való hnaájárulás. 

c) az ügyvezető megválasztása. \ isszahív ása és díjazásának megállapítása. valamint ha az 
ügyvezető a társasággal munl-..t \'iszonyban is áll. a munkáltató jogok gyakorlása. 

d) a felügyelő bizottság t:1gjain~ü mcgvábsztása. visszahívása. díjazásának megállapítása. 

c) a könyvvizsgáló meg\"álasztú~ , és \·isszahívása. 

t) olyan s:;er:::ődés megkötésénef.. jó1·álwgyúsu. amelyet a túrsaság saját tagjál'al, iigyl'e::etiHé,·e/. 
feliigyelőbizol!sági tagjáwl. l'álas:;to/1 társasági könyni:;sgálójával vagy ccok kö:::e/i 
ho:;:::átarto:;óval köt, 

g) az ügyvezetők és a felügyelő 1->izottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése. 

h) a társaságjogutód nélküli meg-;zűnésének, átalakulásának elhatározása, 

i) a társasági szerződés módosítú-;a. 

j) az olyan szerződés jóváhagyá: ,l. amelyet a törvény vagy a társasági szerződés a legf<ibb szer\' 
kizárólagos hatáskörébe utal. 

k) a társaság törzstőkéjénekfelemelése és leszállítása, 

l) felügyelő bizottság ügyrendjél ck jóváhagyása, 

m) döntés olyan hitel kölcsön •dvételéről, vagy a vagyon olyan mértékü megterhdéséről, 

amelynek összege az 1.000.001) .- Ft-ot meghaladja. 

n) a taggyűlés a társaság bármel: ügyében jogosult a döntést magához vonni. 

(2) A taggyűlésen minden tagot lOO.t !O.-Ft névértékű törzsbetét után l db szavazat illet meg 



(3) A taggyűlést az ügyvezető igazgató hívja össze, a~ ülés időpontját legalább 15 nappal megelőzően 
a tagoknak megküldött meghívóval, amely a hely, időpont, és napirend közlésén túlmenően 
tartalmazza a határozattervezeteket, és azok rövid indokolásának szövegét. Székhelyen kívüli 
taggyülés csak akkor tartható, ha azzal valamennyi tag egyetért. A napirendre valamennyi tag 
javaslatot tehet, a taggyűlésen azonban a napirenden csak akkor lehet változtatni, ha azzal valarnennyi 
tag egyetért. 

A taggyűlés a tagok személyes je lenléte nélkül ÍJ·úsban is hozhat döntést. Ebben az esetben az 
ügyvezető igazgató a döntés tervezetét - igazolható módon- megküldi valamennyi tag részére, akik a 
tervezet kézhezvételét követő 3 napon belül kötelesek "igen··, ,.nem'', " tartózkodom'· megjegyzéssel a 
döntés tervezetről nyilatkozni, és azt a társaság székhe lyére - igazolható módon- megküldeni. 
Az ügyvezető igazgató a határozatképességre vonatkozó szabályok szerint jegyzőkönyvet készít a 
szavazás eredményéről, és ezzel a döntésről valamennyi tagot haladéktalanul értesíti. 

(-t) A taggyií/és határo::atképes, ha azon legalább u tör::s1/ike fele, vagy a leadható s::a\'(.J::otok 
többsége kép1•iseltetre W/17. l fa a taggyíílést ne111 s::.ahú~,·.cerz'íen hívták össze, határozatot csak 
akkor ho:::hat, ha mlamennyi tag jelen van, és a tag,t,')'i'í!Js megtartása ellen a tagok eJ.,ryike sem 
liltako:::ik. A hotározatképtelenség miatr e/napolt 1ugg_1 (í/Js ismételt összehívása oz eredeti 
laggyz'ílés meghívójában megjelölt feltételekkel is történhet. a::: e/napolt és a megismételt taggyií/és 
időpontja közölt legalább 30 percnek legfeljebb !5 napnak kell eltelnie. A megismételt taggyz'ilés 
a megjelentek s:::ámátó/ függetleniif határozcuképes. a:::onhan csak az eredeti taggyiílésre 
meghirdeteff napirendek kerülhetnek megtárgyalúsro .. ·1 tagok a nem szabályosan öss:::ehh·olt. 
illet1·e megtartoff taggyiílésen e(logadott hatánnifOl - lt!gkL's/ihb a::: u/és napjától s:::ámított 30 
napon heliif - et,ryhangzí határozattal énényesneÁ ismerhetik el. 

(5) A tagok s:::ow:::atijogukat a toggy[ífésen s:::óbun. ,·íll s:::u\'((:::ússa/ gyakorolják. a--::.'' (3) beke:::dés 
s:::erinli írásheli s:::aHcás sorún pedig a szam:::a/1!1\Ul íní,hun krc/ik. 

(6) .l lugvk a tag,l.')'Z'í/ésen s:::am:::úsra is jogosítá. ml'glullulnw:::ássa/ rendelke:::ő kép,·iselőre/ is 
kép,·isellethetik magukat. A meghata/ma:::ást lc!/ies hi::onyító erejl'i magánokiratba. mgy 
kö:::okiratba kel/foglalni . .\'em lehet meghala/ma_ ol/ a::: li,~_ne:::ető iga:::gató. a felügyellihi:::ollsúgi 
tag. és u rá/as:::totf könyni:::sgáló. 

(7) A taggyií/és határo::atho:::ata/ában nem vehet rés:::f a::: a s:::emé/y, aki, ragy akinek kö:::e/i 
ho::::::átarto:::ója élettársa, a határo:::at alapján kotele:::ellség mgy felelősség alól mentesül, vagy 
bármilyen más előnyben részesiil, ill. a megkötencl/jjogitgyletben érdekelt. 

(8) A taggyülés határozatai/ - ha törvény vagy jelen leírsasági s::er:::ődés e/térően nem rendelkezik- a 
jelenfé,·ő tagok szavazatainak egys:::erz'í többségé1· ·l ho::::::a. 

A szavazásból összeférhetetlenség miatt kizárt t, :!.Ot a sza\·azati arány kiszámításánál figyelmen 
kívül kell hagyni. 

(9) A:: iigyvezető igazgató bármelyik tag írásbeli kén ,·ére köteles a taggyíílést a javasolt, és a::: általa 
kiegés:::ített napirend kö;;;/ésével a:: értesítéstől s:::.llnítotl J 5 napon tzí/i határnapra összehívni. Az 
iig)'l·e:::ető haladéktalanul köteles összehívni a wggy{ífést akkor, ha a társaság mérlegéből, 
köny1Tileli nyill'Cíntartásából kitiínik, hof..,ry a tá1 usúg saját tők~je ''es:::teség folytán a tör::st6ke 
felére csökkent, vagy a társaság saját tők~je u 1ör::s16ke törl'ényben meghatározolt minimális 
öss:::egc alcí csökkent. valamint, ha a Társaság ji:::, 'Jsképte/enségfenyegeti, fizetéseitmegs:::iinfelle, 
il/et,·e ha ,-am·ona a tarto:::ásokat nem fede:::i. [;, Jhbi esetben a:: iigy,·e::ető a::: erre né:::ve ho:::ott 
taggyíílési határozatot tarto:::ik a Cégbíróságnál h. ·jelenteni. 



Ha a taggyűlés összehívását a tag írásbeli kezdeményezése ellenére az ügyvezető nem teljesíti, az 
összehívás! kérő saját nevénjogosult a taggyűlést összehívni. 

(l O) A taggyűlésről az ügyvezető igazgató jegyzőkönyvet készíttet. A jegyzőkönyv tartalmazza a 
taggyűlés helyét, idejét, a jelenlévőket, az általuk képviselt szavazatok mértékét, az elhangzott 
nyilatkozatokat, a döntésre javasolt határozatokat, és tagonként az azokra leadott szavazatok, 
ellenszavazatok számát, ill. a szavazástól tartózkodóakat vagy abban részt nem vevőket. A 
jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy, a taggyűlésen jelenlévő hitelesítőnek megválasztott tag írja 
alá. 

A taggyűlés határozatát, annak tartalmát, időpontját és hatályát haladéktalanul köteles bevezetni a 
határozatok könyvébe. 
Amennyiben a határozat harmadik személyt, vagy személyeket érint, őket a határozat tartalmáról 
írásban igazolható módon értesíti. (Postai vagy elektronikus úton) 

( l l ) 

(12) 

(13) A taggyűlés minden év május 31. napjáigjóváhagyja az éves beszámolót és az adott gazdasági 
évre szóló üzleti tervet. 

8. §. 

A társaság ügvvczctése, törYényes kép\'isclcte, cégjcg\'zés 

(l) 1 túrsas(Í,'..!. re:::e/6 tis:::tség·piselője u:: ii~r_~·,·e:::et(f ig(.::gató. A:: iigyl'e::etői meghí::ás öt úes 
iwtúm:::o/1 id6re. o wggya/ési hatám::atban lllegje/ö/ 1 ici/ipont ig - 20 J -1. fe h már 26. nOJ~iától 

~Ol 9. febmár 25. napjáig- szál. A:: iig)'1'e:::et6 iga:::go!ÓI meghí:::ás meghoss::abbítható. 

A Lírsaság ügyvezetőjének csak büntetlen előéletű, magyar állampolgár jelölhető ki. Az ügyvezető 
te\·ckenységét munkaviszony keretében látja el. amelyet ~l vezető állású munkavállalótól elvárható 
gondossággal köteles teljesíteni. Kötelezettségének vétkes mcgszegésével okozott kárért a polgári jog 
szabályai szerint a társaságnak felelősséggel tartozik. 

(2) \ társaság tevékenységét a jogszabályok és a taggyűlés határozatainak korlátai között az 
ügyvezető igazgató irányítja és szervezi. Feladatkörébe tartozik elsősorban: 

1 társaság képviselete.a bíróság. hatóság előtt. ill. harmadik személyekkel szemben. 

"Lerződések. megállapodások megkötése, 

:1 társaság munkaszervezetének irányítása, a társaság alkalmazottainak tekintetében munkáltató 
jogok gyakorlása, 

J társaság tevékenységével kapcsolatos nyilvántartások. könyvek vezetése, 

.lZ éves gazdálkodási terv, mérleg, eredmény-kimutatás. tervezetének elkészítése. 

1 társaság tagjegyzékének. és a határozatok könyvének ! olyamatos vezetése. 

l taggyűlés határozatainak végrehajtása, 



elkészíti. és jelen felhatalmazás a lapján aláírásával ellátva végrehajtásra kiadja a társaság 
működésével összefüggő belső szabályzatait, 

intézkedés minden olyan ügyben. amely nem tartozik a taggyülés hatáskörébe. 

(3) Az ügyvezető igazgató hatáskörét a társaság belső viszonyában a taggyűlés korlátozhatja, továbbá az 
ügyvezető igazgató képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság 
alkalmazottaira átruházhatja. Az ügyvezető igazgató hatáskörének korlátozása harmadik személyekkel 
szemben hatálytalan, a korlátozás túllépése esetén azonban felelőssége a taggyűléssei szemben korlátlan. 

(4) A társaság ügyvezető igazgatója Göndör János T ibor (szül. : Miskolc. 1973.02.06., an: Hallgató Jolán, 
adóazonosító j el: 8387521124) 3300 Eger, Kallómalom utca 80. 3 em. l O. sz. alatti lakos. 

0g)'l'ezető igazgató e(fogadó nyilatkozatban írásban rögzíti. hogy s:::.emélyé,·el kapcsolatban nem állnak 
.fenn a Ptk-banmegjelölt öss:::.eférhetet/enségi (kizáró) okok. 

(5) Az üg~ \ e;-:tő tisztségével kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok; a Heves ~1cgyei Önkormányzat 

mindenkori tön én yes képviselője gyakorolja. 

9.§ 

A társaság cég_i ..:gyzése úgy történik. hog: a társaság előírt. előnyoml ·:. \·agy nyomtatott cégelnevezése 
alá a/ ügy\'l:z.~t ~l önállóan az aláírás minta szerint ír alú. 

!v. ügyvcz~tő l!!azgató a társaság munkavállalóit az ügyek meghatúl li:Ott csoportjára felhatalmazhatja 
kéj1\'isclcti jo~ gal. ez ~sctb~n a társaság cégjegyzéséhc/ két ..:pvisclcti jogkörrel rcndclkczö 
munkadllaló c : üttes né\·aláírása szükségcs. 

I O. § 

t\ társaság felüg\elő bizottsú~a 

(l) A társaság Iciügyelő bizottsága három tagból áll. 

(2) A felügyelő bizottság munkáját a tagok által és azok közül válas;tott elnök irányításával az általuk 
készített ügyren J alapján végzi. Az ügyrendet a taggyűlés hagyja jóvá. 

(3) A felügyelö bizottság üléscit az elnök hívja össze, amelyeken a; ügyvezető igazgató tanácskozási 
joggal ves7 rés; :. Az ülésekre a könyvvizsgáJát is meg kell hívni. 

(4) A felügyelő ·1izottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen \·an. 

(5) A felügyeh) bizottság tagjai tisztségüktől elvárható gondosság, al kötelesek feladatukat ellátni. 
Kötelezettségm vétkes megszegésévcl okozott kárétt a polgári jo~ szabályai szerint a társaságnak 
kártérítési felell sséggel tartoznak. 

(6) A felü~yeh bizottság elsősorban a társaság üg) vezetését ellen( 1:1. Ellcnőrzésci során tapasztalt 
hiányosságokn1 naladéktalanul fel kell hívnia a taggyűlés figyclmét. 

Vizsg<llataihoz IZ ügyvaető igazgatótól. a társaság munkavállalóit\ · jelentést. felvi lágosítást kérhet. 
munkájába kön vvizsgálót és más szakértőt is bevonhaL 



(7) A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a taggyűlés elé beterjesztett valamennyi lényeges 
üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előtetjesztést, amely a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe 
tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról, és az adózott eredmény 
felhasználásáról a taggyűlés csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. 

(8) A felügyelő bizottság tagjait a taggyűlés öt éves határozott időre választja meg. 

(9) A társaság felügyelő bizottsága: 

Verebélyi György (sz: Eger, 1965. 10. 12. an: Montvai Terézia) 
3328 Egerszólát, Egri út 25 . 

Kovács Béla (sz: Eger, 1963. 04. 2-J.. an: Bozó Irén) 
3258 Tarnalelesz. Kossuth L. u. 29. 

Derecskei Péter (sz.: Debrecen, 19- 2. 02. 05. an: Kun Mária) 
3336 Bátor, Kossuth u. 15. 

(10) A felügyelő bizotlság tagjai c:ttogadó nyilutko:::atban rögzítik, hogy s:::emélyükkel kapcsolatban a Ptk
ban, ralamint más jogszabályokban rög::ítetttis:::tségiik betöltését kizárá okok nem állnakfc:nn. 

ll.§ 

12. § 

A társaság mcuszűnésc 

(l) A társaság mcgszűnik: 

a taggyűlés határozata alap: .m. 
ha más társasággal egyesül 1bba beo!Yad. szétválik. vagy más társasági formába átalakuL 
ha a cégbíróság megszüntnl k nyilvánítja. 
ha a bíróság felszámolási el1úrás során mcgszünteti. 

(2) A társaság jogutód nélküli m~gszűnése esetében - ha a társaság nem minősül eg) ben közhasznú 
szcrvezetnek - a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulás 
arányában kell felosztani. 

13. § 

V egyes rendelkezések 

(l) 

(2) A társaság tagjai k~elentik. h •gy ha jelen társasági szerződés bármely rendelkezése ;rvénytelennek 
minősül, vagy hatályát veszíti. :1gy ez nem érinti a társasági szerződés többi r ·ndclkczésénck 
érvényességét. 

(3) A társaság tagjai rögzítik. : l)gy a társasági szerződés létrejöttével, módosításá' ,d kapcsolatos 
költségeit a társaság költségei közi ,t számolják cl. 



(-1) Jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdéseket Ptk. és a vonatkozó jogszabályok 
előírásainak megfele/ően kell e/bírálni. 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit 
gazdasági társasággal egyesülhet. illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét. 

Eger, 2016 .................... . .. . 

Alulírott. dr. Martinecz Gergdy (3300 Eger, Telekessy l. u. 8. I/4.) ügyvéd jelen okirat ellenjegyzésével 
igazolom. hogy az egysége~ szerkezetbe foglalt társasági szerződés szövege megfelel a létesítő okirat 
hatályos tartalmának. 
A társasági szerződés módo~ í tásúra a 3.§., 4.§., 5.§. (l) (3), 6.§. (4) (7). 7.§. (l) f). j). (4) (5) (6) (7) (8) 
(9), 8.§. (l) (4) . 10.~. (8). (9 ! r l O). 13.§. (4) (8) bekezdések módosítása adott okot. 

Ellenjegyzem: 
Eger, 2016 .... . ............... ... . 
dr. Martinecz Gergely üg; \ 'é l 
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