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Tisztelt Közgyűlés! 
 

A NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit 
Kft. (a továbbiakban: NORDA) átalakulásával már több ülésen foglalkoztunk, jelenleg az 
egy évet meghaladó folyamat lezárásához érkeztünk.  

Az átalakuláshoz kapcsolódó főbb döntéseket, eseményeket az alábbiakban foglalom 
össze: 
a) A 72/2016. (VIII. 25.) Kgy. határozattal elfogadtuk a NORDA, valamint a Nógrádi 

Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Ügynökség) 2016. május 31-i 
fordulónappal készített vagyonmérleg és vagyonleltár tervezeteit, a NORDA szétválási 
tervét, a szétválási szerződést és azok mellékleteit. A beolvadás napjaként 2016. 
november 30. került meghatározásra. Módosítottuk továbbá az Ügynökség alapító 
okiratát, melynek oka az eddigi 4.000 E Ft törzsbetét 1.000 E Ft-tal – a NORDA-tól 
való törzsbetét átvétellel – történő megemelése volt. 

b) Az Ügynökség alapító okiratának módosítását a Miskolci Törvényszék Cégbírósága 
2016. november 28. napjával bejegyezte. 

c) A Miskolci Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztálya a 
Miskolc II. kerület Csabai kapu 37. ingatlan 1/3-ad részére bejegyezte az Ügynökség 
tulajdonjogát. 

d) Az Ügynökség 2016. november 30-i fordulónappal készített beszámolóját a 13/2017. (I. 
26.) Kgy. határozattal fogadtuk el. 

e) A NORDA 2016. november 30-i fordulónappal készült végleges vagyonmérlegét és 
vagyonleltárát (269.422 E Ft mérlegfőösszeggel, 217.629 E Ft saját tőkével és -208.799 
E Ft adózott eredménnyel) a taggyűlés 1/2017. (II. 7.) számú határozatával fogadta el. 

A e) pontban rögzített tételek kerültek szétosztásra a jogutódok, azaz a Heves Megyei 
Térségfejlesztési Nonprofit Kft., az Ügynökség és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: borsodi Kft.) részére 
2016. december 1-jei fordulónappal. Ezt a vagyonfelosztást számtalan egyeztetés előzte 
meg, melyek során rendezni kellett többek között azt, hogy a 2016. november 30-a és 
2017. február vége között, még a NORDA-hoz kapcsolódó zárási és egyéb költségek (pl. 
könyvelés, könyvvizsgálat, ügyvédi költségek, adók megfizetésének) fedezete melyik 
jogutódhoz kerüljön, a folyamatban lévő pályázatokat a későbbiekben ki fogja kezelni. 
Továbbá pénzeszközt kellett elkülöníteni a jelenleg passzív állományban lévő 9 
alkalmazott munkaviszony megszüntetésével összefüggő költségek fedezetére is. Egyezség 
született abban, hogy ezeket az úgymond „folyamatban” lévő ügyeket a borsodi Kft. fogja 
kezelni, illetve december, január folyamán már kezelte, így a kapcsolódó pénzeszközt a 
december 1-jei vagyonfelosztásban ehhez a gazdasági társasághoz szükséges 
átcsoportosítani. Ezek a következő tételek: 

- a már említett munkavállalók munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos 
költségekre 19.970 E Ft; 

- a kötelezettségekre 24.225 E Ft (ennek részletezése: 21.544 E Ft a H2020-M 
Powering programra kapott előleg; 1.859 E Ft belföldi szállítók; 821 E Ft egyéb 
rövid lejáratú kötelezettségek); 
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A vagyonfelosztással kapcsolatban a következőket emelem ki: 
- A befektetett eszközök vonatkozásban sikerült úgy felosztani a NORDA 

eszközállományát, hogy összességében közel azonos érték illeti meg a jogutódokat. 
Ezáltal az Ügynökség mérlege a vonatkozó eszközcsoport tekintetében 16.433 E 
Ft-tal gyarapodott, ebből a miskolci ingatlan folytán a megyénket érintő részarány 
10.644 E Ft. Megjegyzem, hogy ezek számviteli, nettó, az amortizációval 
csökkentett tételek. Az értékben nem, csak darabszámban nyilvántartott eszközök 
leltár szerint kerültek nyilvántartásba. 

- A pénzösszeget befolyásoló egyik tényező, a borsodi Kft.-t érintő költségek már az 
előzőekben részletezésre kerültek. A másik tényezőről: a NORDA taggyűlése 
döntött arról, hogy 2016. áprilistól-novemberig terjedő időszakban mindhárom 
megye részére a NORDA 5-5-5 M Ft/hó értékben szolgáltatást végez, mely 
esetünkben 8 fő foglalkoztatásán, 2 megbízási szerződésen, illetve egyéb 
vállalkozási szerződésen keresztüli munkavégzés keretén belül valósult meg. Ennek 
költsége – mely a NORDA-nál jelent meg – összesen 34.784 E Ft. Figyelembe véve 
az általános, ügyvezetéssel összefüggő költségeket, valamint a pályázatokhoz 
kapcsolódó, megyék közötti elszámolásokat, a NORDA 2016. november 30-ai záró 
pénzeszközéből, 211.458 E Ft-ból 63.540 E Ft kerül át az Ügynökséghez, melyből 
30.000 E Ft előleg átutalása 2016. december 16-án már megtörtént, a fennmaradó 
különbséget pedig e hónap végéig kell rendezni. 

 
A konkrét szétválási folyamat a megyei önkormányzatok döntéseivel lezárulnak, de a 
három jogutód kft. között tovább kell, hogy folytatódjon a munkakapcsolat. Így például a 
közös ingatlan fenntartása, az irattár kezelése, illetve – a legfajsúlyosabb terület – a peres 
ügyekben való közös képviselet. Az ezekkel összefüggő operatív feladatokat a megegyezés 
szerint a borsodi Kft. fogja ellátni, a felmerülő költségeket 1/3-ad arányban számlázza a 
hevesi és nógrádi jogutódok felé. Szintén a borsodi Kft. kötötte meg a közös 
perképviseletre vonatkozó ügyvédi megbízási szerződést. Az ügyvéd asszony elkészítette a 
zárási feladatokhoz kapcsolódó – az előterjesztés mellékletét képező – tájékoztató anyagát, 
melyben részletezte a 2016. november 30-án hatályos állapot szerint a folyamatban lévő 
peres és peren kívüli vitás ügyeket.  
 
Az Ügynökség átalakulás előtti és átalakulás utáni mérlegéből tartalmaz néhány adatot a 
következő táblázat: 

E Ft 
Megnevezés 2016. november 30-i állapot 2016. december 1-jei állapot 

Befektetett eszköz 7.340 23.773 
Forgóeszköz 60.771 124.311 
 ebből: pénzeszköz 56.417 119.957 
Saját tőke 14.232 91.398 
 ebből: eredménytartalék 7.732 83.898 
Az adatok is azt mutatják, hogy jelentősen megnőtt az eszköz és forrás állomány összege, 
tőkeerőssége a gazdasági társaságnak. 
 



4 
 

 

Összefoglalásként a következőket hangsúlyozom: a szétválási folyamat során – a 
közgyűlés felhatalmazása alapján – folyamatosan az egyik legfontosabb feladatként az 
érdekeink lehetőség szerinti maximális érvényesítését tartottam szem előtt. Ennek hatására 
a 100 %-os tulajdonunkban lévő kft.-nél jelentős vagyongyarapodás következett be. Azt is 
fontos hangsúlyozni, hogy addig, amíg a peres ügyek nem záródnak le, nem tekinthető 
szabad forrásnak az átvett pénzeszköz.   

Az Ügynökség Felügyelő Bizottságának az előterjesztésről szóló véleményét a bizottsági 
üléseken fogom ismertetni. 
 
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a 
határozati javaslat és mellékletei elfogadására.  
 
 
Salgótarján, 2017. február 22. 
 
          Skuczi Nándor 

 
 
 
 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális  
Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 

szétválásával kapcsolatos döntések meghozatalára 
 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a NORDA Észak-
Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 
beolvadásos különválásával kapcsolatban tett intézkedésekről szóló tájékoztatót, és 
elfogadja  
1.1 a 2016. november 30. napjával a cégjegyzékből átalakulás folytán törölt NORDA 

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 
volt tagjaként a szétváló társaság 2016. november 30. fordulónapra elkészített, jelen 
határozat 1. és 2. számú mellékleteként a végleges vagyonmérlegét és a végleges 
vagyonleltárát, 

1.2 a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. alapítójaként a befogadó társaság 
2016. november 30-i fordulónappal elkészített, jelen határozat 3. és 4. számú 
mellékleteként a végleges vagyonmérlegét és a végleges vagyonleltárát. 
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2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy e döntéséről a megszűnt NORDA Észak-
Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. volt 
tulajdonosainak képviselőit, a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjét, valamint szükség szerint az átalakulásban közreműködő további 
személyeket írásban tájékoztassa, jelen döntés végrehajtása kapcsán teljeskörűen 
eljárjon, az ahhoz kapcsolódó dokumentumokat aláírja, jognyilatkozatokat megtegye. 
A Közgyűlés utasítja a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, 
hogy e döntés végrehajtásához kapcsolódó intézkedéseket teljeskörűen megtegye. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős:  Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
         Sándor Ildikó, ügyvezető 
 

 
Salgótarján, 2017. február 23. 
 
 
 

Skuczi Nándor 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József  
Nógrád megyei jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






































































































































































