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A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2020. évi tevékenységéről
szóló tájékoztató elfogadása
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási Hivatala
tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadása
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatala 2020. évi
tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadása
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatala tevékenységéről
szóló tájékoztató elfogadása
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Nógrád Megyei Kirendeltsége
tevékenységéről készült tájékoztató elfogadása
A Nógrád Megyei Szakképzési Centrum 2020. évi tevékenységéről szóló
tájékoztató elfogadása
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nógrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága
tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadása
A Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány
támogatása
A Novohrad-Nógrád Geopark ENJOY Parkká való fejlesztése című projekt
előrehaladása
A Nógrádi Enjoypark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítása
A Nógrádi Enjoypark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetőjének kijelölése
A Nógrádi Enjoypark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő
Bizottsága tagjainak megválasztása
A Nógrádi Enjoypark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
könyvvizsgálójának megválasztása
A Nógrádi Enjoypark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításával
kapcsolatos feladatok végrehajtása
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

43/2021. (XI. 18.) Kgy.

Tárgy: a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság 2020. évi tevékenységéről szóló
tájékoztató elfogadása

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2020. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. Egyben megköszöni a
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság áldozatos munkáját.
Salgótarján, 2021. november 18.

Skuczi Nándor s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József s.k.
Nógrád megyei jegyző
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

44/2021. (XI. 18.) Kgy.

Tárgy: a Nógrád Megyei Kormányhivatal
Bátonyterenyei Járási Hivatala tevékenységéről szóló
tájékoztató elfogadása

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrád Megyei
Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási Hivatala tevékenységéről szóló tájékoztatót. Egyben
megköszöni a Bátonyterenyei Járási Hivatal munkáját.

Salgótarján, 2021. november 18.

Skuczi Nándor s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József s.k.
Nógrád megyei jegyző
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE
45/2021. (XI. 18.) Kgy.

Tárgy: a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi
Járási Hivatala 2020. évi tevékenységéről szóló
tájékoztató elfogadása

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrád Megyei
Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatala 2020. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. Egyben
megköszöni a Szécsényi Járási Hivatal munkáját.

Salgótarján, 2021. november 18.

Skuczi Nándor s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József s.k.
Nógrád megyei jegyző
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE
46/2021. (IX. 30.) Kgy.

Tárgy: a Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói
Járási Hivatala tevékenységéről szóló tájékoztató
elfogadása

HATÁROZATA

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrád Megyei
Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatala tevékenységéről szóló tájékoztatót. Egyben megköszöni a
Pásztói Járási Hivatal munkáját.

Salgótarján, 2021. november 18.

Skuczi Nándor s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József s.k.
Nógrád megyei jegyző
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

47/2021. (XI. 18.) Kgy.

Tárgy: a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nógrád Megyei Kirendeltsége tevékenységéről
készült tájékoztató elfogadása

HATÁROZATA

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság Nógrád Megyei Kirendeltségének tevékenységéről szóló
tájékoztatót. Egyben megköszöni a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Nógrád Megyei
Kirendeltsége tevékenységét.
Salgótarján, 2021. november 18.

Skuczi Nándor s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József s.k.
Nógrád megyei jegyző
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE
48/2021. (XI. 18.) Kgy.

Tárgy: a Nógrád Megyei Szakképzési Centrum 2020.
évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadása

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrád Megyei
Szakképzési Centrum 2020. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. Egyben megköszöni a Nógrád
Megyei Szakképzési Centrum tevékenységét.
Salgótarján, 2021. november 18.

Skuczi Nándor s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József s.k.
Nógrád megyei jegyző

7

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE
49/2021. (XI. 18.) Kgy.

Tárgy: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nógrád Megyei
Adó- és Vámigazgatósága tevékenységéről szóló
tájékoztató elfogadása

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal Nógrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága tevékenységéről szóló tájékoztatót. Egyben
megköszöni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nógrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága munkáját.
Salgótarján, 2021. november 18.

Skuczi Nándor s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József s.k.
Nógrád megyei jegyző
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

50/2021. (XI. 18.) Kgy.

Tárgy: a Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent
Ilona Jószolgálati Alapítvány támogatása

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Nógrád Megye Önkormányzata 2021. évi
költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 28.) elnöki rendelet 2. sz. melléklete III.3.1.4. sorában lévő
elkülönített keret terhére a Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány
30.000 Ft-os támogatásáról dönt, melyet „Mindenki Karácsonya” megrendezésére fordíthat.
A közgyűlés utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződés előkészítésére és aláírására.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2021. november 18.

Skuczi Nándor s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József s.k.
Nógrád megyei jegyző
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

51/2021. (XI. 18.) Kgy.

Tárgy: a Novohrad-Nógrád Geopark ENJOY Parkká
való fejlesztése című projekt előrehaladása

HATÁROZATA
1. Nógrád Megye Önkormányzata megtárgyalta és elfogadja A Novohrad-Nógrád Geopark ENJOY
Parkká való fejlesztése című projekt előrehaladásáról szóló előterjesztést.
2. A Közgyűlés egyetért az előterjesztésben meghatározott fejlesztés elemeivel, a fejlesztés tervezett
keretösszegeit jóváhagyja.
3. A Közgyűlés támogatja, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő
Részvénytársaság – az 1-6. pontban foglalt fejlesztési elemek és tervezett keretösszegek
figyelembevételével – előterjesztést készítsen a Kormány részére a Novohrad-Nógrád Geopark
ENJOY Parkká való fejlesztés forrásigényére vonatkozóan.
4. A Közgyűlés felkéri elnökét és a megyei jegyzőt, hogy a Projekt maradéktalan végrehajtása
érdekében a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek bevonásával
gondoskodjon a támogatott tevékenység további koordinálásáról, megvalósításáról, a támogatási
időszakban felmerült és a támogatott tevékenység megvalósításával összefüggésben keletkezett
költségek ésszerű és hatékony felhasználásáról, a szakmai és pénzügyi beszámolók határidőre
történő előkészítéséről.
Határidő: a GF/JSZF/785/6 (2020) Támogatói Okiratban foglaltak szerint
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke
Dr. Bagó József, megyei jegyző
Salgótarján, 2021. november 18.

Skuczi Nándor s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József s.k.
Nógrád megyei jegyző
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

52/2021. (XI. 18.) Kgy.

Tárgy: a Nógrádi Enjoypark Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság alapítása

HATÁROZATA
1.

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyet ért azzal, hogy – „a Modern Városok
Program keretében a Novohrad-Nógrád Geopark ENJOY Parkká való fejlesztése érdekében
szükséges forrás biztosításáról” – rendelkező, a projektet támogató kormányhatározat (a
továbbiakban: kormányhatározat) meghozatalát követően, mint egyszemélyes alapító
megalapítsa a Nógrádi Enjoypark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, az előterjesztés 1.
számú mellékletét képező Alapító Okirat tartalma szerint.

2.

A Közgyűlés a nonprofit gazdasági társaság alapításához 3.000.000 Ft – azaz hárommillió forint
– pénzbeli hozzájárulást biztosít a 2021. évi költségvetése terhére.

3.

A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei jegyzőt a vonatkozó döntések alapító okiratba történő
átvezetésére és a Balassagyarmati Törvényszékhez történő benyújtására a projektet támogató
kormányhatározat meghozatalától számított 30 napon belül.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke
Dr. Bagó József, megyei jegyző

Salgótarján, 2021. november 18.

Skuczi Nándor s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József s.k.
Nógrád megyei jegyző
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

53/2021. (XI. 18.) Kgy.

Tárgy: a Nógrádi Enjoypark Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság ügyvezetőjének kijelölése

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrádi Enjoypark Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság ügyvezetőjének: Lőrincz Gyulát (szül. hely, idő: Salgótarján, 1970. 01. 06;
an: Márkus Mária; lakcíme: 3100 Salgótarján, Lőwy Sándor út 7. sz. 2. em. 9.) jelöli ki, 5 éves
időtartamra.
Az ügyvezetői feladatok ellátása megbízási jogviszony keretében történik. A Közgyűlés az
ügyvezető részére megbízási díjat nem állapít meg. A későbbiekben a díjazás megállapítása az
alapító hatáskörébe tartozik.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke
2. A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei jegyzőt a vonatkozó döntések alapító okiratba történő
átvezetésére és a Balassagyarmati Törvényszékhez történő benyújtására a projektet támogató
kormányhatározat meghozatalától számított 30 napon belül.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke
Dr. Bagó József, megyei jegyző

Salgótarján, 2021. november 18.

Skuczi Nándor s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József s.k.
Nógrád megyei jegyző
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE
54/2021. (XI. 18.) Kgy.

Tárgy: a Nógrádi Enjoypark Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak
megválasztása

HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrádi Enjoypark Nonprofit Kft. Felügyelő
Bizottsága tagjának Farkas Attila 3060 Pásztó, Nagymező út 13. sz. alatti lakost 5 éves időtartamra
– díjazás nélkül – megválasztja.
2. A közgyűlés a Nógrádi Enjoypark Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának Varga Béla 3170
Szécsény, Attila út 17. sz. alatti lakost 5 éves időtartamra – díjazás nélkül – megválasztja.
3. A közgyűlés a Nógrádi Enjoypark Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának Borenszki Ervin
2660 Balassagyarmat, Bíró János út 8 B. sz. alatti lakost 5 éves időtartamra – díjazás nélkül –
megválasztja.
4. A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei jegyzőt a vonatkozó döntések alapító okiratba történő
átvezetésére és a Balassagyarmati Törvényszékhez történő benyújtására a projektet támogató
kormányhatározat meghozatalától számított 30 napon belül.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke
Dr. Bagó József, megyei jegyző
Salgótarján, 2021. november 18.

Skuczi Nándor s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József s.k.
Nógrád megyei jegyző
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

55/2021. (XI. 18.) Kgy.

Tárgy: a Nógrádi Enjoypark Nonprofit Korlátolt
Felelősségű
Társaság
könyvvizsgálójának
megválasztása

HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrádi Enjoypark Nonprofit Kft.
könyvvizsgálójának az UNIVERSAL AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. (székhely:
3104 Salgótarján, Kölcsey út 19.) könyvvizsgáló céget jelöli ki 2 éves időtartamra, 300.000-Ft +
ÁFA/év díjazás ellenében.
2. A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei jegyzőt a vonatkozó döntések alapító okiratba történő
átvezetésére és a Balassagyarmati Törvényszékhez történő benyújtására a projektet támogató
kormányhatározat meghozatalától számított 30 napon belül.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke
Dr. Bagó József, megyei jegyző
Salgótarján, 2021. november 18.

Skuczi Nándor s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József s.k.
Nógrád megyei jegyző
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

56/2021. (XI. 18.) Kgy.

Tárgy: a Nógrádi Enjoypark Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság alapításával kapcsolatos
feladatok végrehajtása

HATÁROZATA
1.

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyet ért azzal, hogy – „a Modern Városok
Program keretében a Novohrad-Nógrád Geopark ENJOY Parkká való fejlesztése érdekében
szükséges forrás biztosításáról” – rendelkező, a projektet támogató kormányhatározat (a
továbbiakban: kormányhatározat) meghozatalát követően, mint egyszemélyes alapító
megalapítsa a Nógrádi Enjoypark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, az előterjesztés 1.
számú mellékletét képező Alapító Okirat tartalma szerint.

2.

A Közgyűlés a nonprofit gazdasági társaság alapításához 3.000.000 Ft – azaz hárommillió forint
– pénzbeli hozzájárulást biztosít a 2021. évi költségvetése terhére.

3.

A Közgyűlés a Nógrádi Enjoypark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének:
Lőrincz Gyulát (szül. hely, idő: Salgótarján, 1970. 01. 06; an: Márkus Mária; lakcíme: 3100
Salgótarján, Lőwy Sándor út 7. sz. 2. em. 9.) jelöli ki, 5 éves időtartamra.
Az ügyvezetői feladatok ellátása megbízási jogviszony keretében történik. A Közgyűlés az
ügyvezető részére megbízási díjat nem állapít meg. A későbbiekben a díjazás megállapítása az
alapító hatáskörébe tartozik.

4.

A Közgyűlés a Nógrádi Enjoypark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottság
tagjának:
1. Farkas Attilát (szül.hely, idő: Pásztó, 167.07.11.; an.: Erdélyi Mária, lakcíme: 3060 Pásztó,
Nagymező út 13.);
2. Varga Bélát (szül.hely, idő: Balassagyarmat, 1970.05.26.; an.: Kiss Veronika, lakcíme: 3170
Szécsény, Attila út 17.);
3. Borenszki Ervint (szül.hely, idő: Balassagyarmat, 1958.05.13.; an.: Pityi Valéria, lakcíme:
2660 Balassagyarmat, Bíró János út 8B.);
választja meg 5 éves időtartamra.
A felügyelőbizottság tagjai díjazásban nem részesülnek. A későbbiekben a díjazás megállapítása
az alapító hatáskörébe tartozik.
A közgyűlés a Nógrádi Enjoypark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának
az UNIVERSAL AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. (székhely: 3104 Salgótarján,
Kölcsey út 19.) könyvvizsgáló céget jelöli ki 2 éves időtartamra, 300.000-Ft + ÁFA/év díjazás
ellenében.

5.

A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei jegyzőt, hogy a Nógrádi Enjoypark Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság alapításával kapcsolatos feladatokat lássa el, az alapítással kapcsolatos
cégdokumentációk alapító által aláírására és a Balassagyarmati Törvényszékhez történő
benyújtására a projektet támogató kormányhatározat meghozatalától számított 30 napon belül
kerüljön sor.
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6. A Közgyűlés elfogadja a Kft. alapításához szükséges – a határozat mellékletét képező – Alapító
Okiratot.
7. A Közgyűlés utasítja elnökét és a megyei jegyzőt, hogy a Kft. ügyvezetőjével,
könyvvizsgálójával a szükséges megbízási szerződéseket kösse meg.
Határidő: a kormányhatározat meghozatalától számított 30 napon belül
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke
Dr. Bagó József, megyei jegyző
Salgótarján, 2021. november 18.

Skuczi Nándor s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József s.k.
Nógrád megyei jegyző
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1. sz. melléklet
NÓGRÁDI ENJOYPARK
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
ALAPÍTÓ OKIRATA

Alulírott Alapító – az Alapító közgyűlésének ………………………………….. számú határozata alapján - a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján nonprofit gazdasági társaságot hozott létre 2021.
………………………………… napján.

1./ A NONPROFIT TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TELEPHELYE(I), FIÓKTELEPE(I)
1.1. A társaság cégneve: NÓGRÁDI ENJOYPARK Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
1.2. A társaság rövidített cégneve: NÓGRÁDI ENJOYPARK Nonprofit Kft.
1.4. A társaság székhelye, fióktelepei:
A társaság székhelye:
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
A cég székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

2./ A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA
Név:

NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA

székhely:

3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. szám

törzskönyvi az.szám:

735265

adószám:

15735265-1-12

KSH szám:

15735265841132-1-12

Képviseletre jogosult neve:

Skuczi Nándor Tibor a közgyűlés elnöke

3./ A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI
5590’08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5510’08 Szállodai szolgáltatás
5530’08 Kempingszolgáltatás
5610’08 Éttermi, mozgó vendéglátás
7721’08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
8299’08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
9329’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

1

Az 56/2021. (XI. 18.) Kgy. határozat melléklete

9604’08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
8551 ’08 Sport, szabadidős képzés
8560 ’08 Oktatást kiegészítő tevékenység
7490’08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7022’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
9103’08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
5621’08 Rendezvényi étkeztetés
7990’08 Egyéb foglalás
7912’08 Utazásszervezés
5520’08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5610’08 Éttermi, mozgó vendéglátás
5629’08 Egyéb vendéglátás

A társaság engedélyhez kötött tevékenységet csak az engedély kézhezvétele után gyakorol.
Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet - kivételt
nem tesz, a társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közreműködő tagjai,
munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára
tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési
követelményeknek igazolt módon megfelel.

4./ A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA
A társaság működésének időtartama: határozatlan.

5./ A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE
5.1./ A társaság törzstőkéje: 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint, amely 3.000.000 Ft, azaz hárommillió
forint készpénzből áll, amely a törzstőke 100 százaléka.

6./ AZ ALAPÍTÓ TÖRZSBETÉTJE
Név/cégnév: NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA
Törzsbetét összege: 3.000.000 Ft
Törzsbetét összetétele:
a) Készpénz: 3.000.000 Ft
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b) Nem pénzbeli hozzájárulás: Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 3.000.000,-Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-a, a
szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára/ a társaság házipénztárába.

7./ ÜZLETRÉSZ
A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság
bejegyzésével keletkezik.

8./ AZ EGYSZEMÉLYES TÁRSASÁG MŰKÖDÉSE
8.1./ Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
8.2./ Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal
egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre
módosítani.

9./ A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA
9.1./ A társaság nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik.
9.2./ A társaság tevékenységéből származó nyeresége nem osztható fel, hanem az a társaság vagyonát
gyarapítja.
9.3./ A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, csak
nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve csak nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

10./ AZ ALAPÍTÓI HATÁROZAT
10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel
való közléssel válik hatályossá.
10.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

11./ A TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐJE
11.1. A társaság ügyvezetője …………………………………… napjától határozott, 5 éves időtartamra önálló
cégjegyzési jogosultsággal:
Név: Lőrincz Gyula
Lakcím: 3100 Salgótarján, Lőwy Sándor út 7.
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11.2. Az ügyvezető a társaság belső működése körében a társasággal, illetve annak testületeivel, valamint
más tisztségviselőivel kapcsolatos feladatait csak személyesen láthatja el, képviseletnek nincs helye. Az
ügyvezető feladatát önállóan látja el, e minőségben csak a jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint
az alapító határozatainak van alávetve, de az alapító által nem utasítható.
Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más
hatóságok előtt. Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a gazdasági társaság
munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel.
11.3. A társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.
11.4. Az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem
szerezhet részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más
gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet
végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha az alapító ehhez írásban hozzájárul.
11.5. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthetnek a saját nevükben vagy
javukra a társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket.
Fentiek megszegésével a társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkeztétől
számított egy éven belül lehet érvényesíteni.
A társaság alapításának, létesítő okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és
adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak cégbírósági bejelentése az
ügyvezető kötelessége, továbbá az üzletvezetés körébe tartozik mindazon kérdések eldöntése, amelyekről
nem az alapító jogosult határozni.
Az ügyvezető korlátlanul és egyetemlegesen felel azokért a károkért, amelyek a bejelentett adat, jog, vagy
tény valótlanságából, illetve a bejelentés késedelméből, vagy elmulasztásából származnak.
11.6. Az ügyvezető a társaság ügyeiről szerzett értesülését üzleti titokként köteles megőrizni.
11.7. Az ügyvezető a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában
elvárható gondossággal a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni és a polgári
jog általános szabályai szerint felel a gazdasági társasággal szemben a jogszabályok, a társasági szerződés,
illetve a taggyűlés által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségei felróható megszegésével a
társaságnak okozott károkért.
11.8. A társaság az ügyvezetőt, valamint közeli hozzátartozóját – a bárki által igénybe vehető
szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

12./ A CÉGJEGYZÉS MÓDJA
A cégjegyzés akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott, géppel vagy kézzel előírt teljes vagy
rövidített cégszövege alá vagy fölé az ügyvezető a tisztség feltüntetésével önállóan írja a teljes nevét
hiteles aláírás mintájának megfelelően.
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13./ FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
13.1. A társaságnál 3 tagból álló felügyelő bizottság működik.
A Felügyelő Bizottság tagjai ………………………... napjától terjedő határozott/határozatlan időre:
Név: Farkas Attila
Lakcím: 3060 Pásztó, Nagymező út 13.
Név: Varga Béla
Lakcím: 3170 Szécsény, Attila út 17.
Név: Borenszki Ervin
Lakcím: 2660 Balassagyarmat, Bíró János út 8 B.
13.2. A felügyelő bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi. A Felügyelő Bizottság
ügyrendjét maga állapítja meg.
13.3. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt választ, szükség
esetén elnökhelyettest. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a
felügyelőbizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelő bizottság tagjait e minőségükben a gazdasági
társaság tagja, részvényese, illetve munkáltatója nem utasíthatja. Az alapítói ülésen – amennyiben nem
írásbeli szavazás van – a felügyelő bizottság tagjai tanácskozási joggal vesznek részt.
13.4. A Felügyelő Bizottság minden tagjának egy szavazata van. A felügyelő bizottság akkor
határozatképes, ha mindhárom tag jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel
hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
13.5. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását, ennek keretében az
ügyvezetőtől, a társaság munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá megtekintheti
a társaság könyveit és nyilvántartásait.
13.6. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az alapító hagy jóvá. A felügyelő
bizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a felügyelő bizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel,
hanem elektronikus hírközlő eszköz segítségével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának
részletes szabályait az ügyrendben kell megállapítani.
13.7. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken,
vagy nincs, aki az ülést összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetése a felügyelő bizottság rendeltetésszerű
működésének helyreállítása érdekében köteles az Alapító döntését kérni.
13.8. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az
ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja a tagjai között.
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13.9. A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezetőállású
munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet az alapítói okiratban meghatározott módon és
határidőben kell teljesíteni.
13.10. A számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelő
bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
13.11. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapító
okiratba, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a
gazdasági társaság, illetve a tag érdekeit, úgy 8 napon belül értesíti az alapítót és kéri az alapító
testületének összehívását, és javaslatot tesz annak napirendjére.
13.12. A felügyelő szerv ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető
tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet,
továbbá a társaság könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
13.13. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő
esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve
enyhítése az Alapító döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.
13.14. Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára – annak megtételétől
számított 30 napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv
összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.
13.15. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket
nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó
bíróságot, szükség esetén ügyészséget.
13.16. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki:
a) a társaság tagja, vagy annak képviselője,
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik.
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján
nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
13.18. A Felügyelő Bizottság előzetes hozzájárulása szükséges minden olyan – a társaság nem pályázati
tevékenységéhez kapcsolódó – pénzügyi kötelezettségvállalást tartalmazó szerződés aláírásához,
befektetés elhatározásához, melynek ügyleti értéke a tárgyévben összevontan ugyanazon ügyfél esetében
az üzleti tervtől eltérő, abban nem szereplő kiadás esetén az 500.000,-Ft-ot meghaladja.
13.19. A Felügyelő Bizottság tagjai kijelentik, hogy személyükben a Ptk. által előírt korlátozások, kizáró és
összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.
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13.20. A számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság alapítója csak a Felügyelő Bizottság
írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

14./ A TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓJA
14.1. A társaság könyvvizsgálója ………………………. napjától terjedő határozott időre (2 évre):
Név: UNIVERSAL AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., képviseli: Győriné Új Mária
Anyja neve: Farkas Mária
Lakcím: 3104 Salgótarján, Kölcsey út 19.
Kamarai nyilvántartási száma: MKVK 000161
Nem lehet a társaság könyvvizsgálója, akivel szemben a Ptk.-ban meghatározott kizáró és
összeférhetetlenségi okok fennállnak. A könyvvizsgáló kijelenti, hogy személyével szemben sem kizáró
sem összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.
14.2. A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat
elvégzéséről és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a társaság számviteli törvény
szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság
vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.
14.3. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság
vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, mely a vezető tisztségviselők
felelősségét vonja maga után, köteles a társaság legfőbb szervének összehívását kezdeményezni. Ha a
legfőbb szerv összehívására nem kerül sor, illetve a jogszabály által kívánt döntéseket nem hozza meg, a
könyvvizsgáló erről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.
14.4. A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a társaság könyveibe betekinthet, a vezető
tisztségviselőktől, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláit,
ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.
14.5. Amennyiben szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal a felügyelő bizottság ülésére is meg
lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben
a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.

15./ A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE
15.1./ A társaság megszűnik, ha:
•
•
•

az alapító elhatározza a társaság jogutód nélküli megszűntetését,
az alapító elhatározza a jogutódlással történő megszüntetését (átalakulását),
a Cégbíróság törvényben meghatározott okok miatt megszünteti,
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•

jogszabály így rendelkezik.

A társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.
15.2./ A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az
alapítót illeti meg.

16./ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
16.1./ Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a
társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a társaság a
Cégközlönyben tesz eleget.
16.2./ A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: ……………………………………………
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...........................................................................
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