
  
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT                                            12. sz. napirendi pont 
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 
 
 
33-37/2013. ikt. sz. 
 
        Az előterjesztés törvényes: 
 
 
 
                dr. Barta László 
 
 
 
 
 
 

JAVASLAT 
 

az ÉMIG Észak-magyarországi Idegenforgalmi és  
Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. további működésével 

 összefüggő döntések meghozatalára 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 26-ai ülésére 
Előkészítette: Bácskai Katalin  



 2 

Tisztelt Közgyűlés! 
 
Az ÉMIG Észak-magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. (a 
továbbiakban: Kft.) a régió idegenforgalmát és gazdaságfejlesztését elősegítő regionális 
közcélú társaságként jött létre, tevékenységét 2005. március 11-től végzi.  

A Kft. tagjainak együttes célja az volt, hogy a vonatkozó programokat a régióban 
összehangolják, a lehetséges belföldi és külföldi forrásokra pályázzanak, az idegenforgalom 
területén tevékenykedő cégek alkalmazottjai képzését elősegítsék, kutatásokat és felméréseket 
végezzenek, továbbá ellenszolgáltatás nélküli adat- és tudásbázist építsenek ki. 

A gazdasági társaság e célok megvalósítása érdekében számos projektben vett részt fennállása 
óta, 2012-ben azonban a források alakulása miatt a valódi szakmai feladatok ellátása 
megtorpant. A Kft. nem tudta saját bevételeiből a működési kiadásait fedezni, ami veszteséget 
eredményezett. A 2012. évi beszámolóból az alábbiakat emelem ki: 

- jegyzett tőke 3.250 E Ft, 
- mérleg szerinti eredmény – 469 E Ft, 
- év végi pénzeszköz állomány 7.097 E Ft, 
- követelés, kötelezettség állomány minimális (134 E Ft, illetve 170 E Ft). 

 
A 2011. évi CXCVIII. törvény módosította a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 
1996. évi XXI. törvényt, melynek értelmében a 2012. január 1-jével megszűnő regionális 
fejlesztési, illetve megyei területfejlesztési tanácsok jogutódjaiként a területileg érintett 
megyei önkormányzatok kerültek nevesítésre. Ebből következően az Észak-Magyarországi 
Regionális Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: ÉMRFT), továbbá a Nógrád Megyei 
Területfejlesztési Tanács (a továbbiakban: NMTFT) gazdasági társaságokban lévő 
részesedései is a vagyon átadás-átvétel részét képezték. Nógrád Megye Önkormányzata így a 
Kft.-ben saját jogon jegyzett 250.000 Ft-os törzsbetétje mellé megszerezte a NMTFT szintén 
250.000 Ft-os, valamint az ÉMRFT 250.000 Ft-os törzsbetétje arányos részeként 80.000 Ft 
törzsbetétet.  
 
A tulajdonosi összetétel a következő: 

- Heves Megyei Önkormányzat (590 E Ft), 
- Nógrád Megye Önkormányzata (580 E Ft), 
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (580 E Ft), 
- Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (250 E Ft), 
- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (250 E Ft), 
- Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (250 E Ft), 
- Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (250 E Ft), 
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (250 E Ft), 
- Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (250 E Ft), 

 
A 2013. évi üzleti terv bevételi forrást nem tartalmaz, ugyanakkor 1.085 E Ft kiadással kell 
számolni. Ezek un. általános jellegű kiadások (irodabérlet, könyvelési, ügyvédi munkadíj, 
bankszámla költség), illetve az ügyvezető megbízási díja (50 E Ft/hó). 
A 2013. július 15-ei taggyűlésen felmerült a Kft. megszűnésének kérdése, tekintettel arra, 
hogy a tevékenysége „kiüresedett”, jövőbeli feladatai nem ismertek. Kalkuláció készült arra 
vonatkozóan is, hogy a rendelkezésre álló pénzeszköz, valamint a várható költségek után 
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fennmaradó egyenleg – a tulajdonosi részarányokat figyelembe véve – hogyan alakulna. A 
jelenlegi számítások szerint az egyenleg pozitív, az 580 E Ft tulajdonrészünkkel szemben 900 
E Ft-ot meghaladó a vagyonfelosztás után önkormányzatunkat megillető rész. 
Jelen előterjesztés összeállításáig újabb taggyűlés összehívására nem került sor, ugyanakkor a 
közeljövőben szükségszerű a Kft. sorsának rendezése. Ez kétirányú lehet: az előzőekben 
említett megszüntetés végelszámolással, illetve a feladat és forrás összhangjának 
megteremtése esetén a további működtetés, melyhez az önkormányzat a jelenlegi 
költségvetéséből forrást nem tud biztosítani.  
Az önkormányzat érdekeit maximálisan figyelembe veendő döntés taggyűlésen történő 
képviselete érdekében, kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a 
határozati javaslat elfogadására. 
 
Salgótarján, 2013. szeptember 3. 
 
 
          Becsó Zsolt 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

az ÉMIG Észak-magyarországi Idegenforgalmi és  
Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. további működésével 

összefüggő döntések meghozataláról 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy az ÉMIG Észak-magyarországi 
Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. további működéséhez pénzügyi forrást 
nem biztosít.  
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a soron következő taggyűlésen e döntésre 
tekintettel támogassa a végelszámolással történő megszűnésre vonatkozó javaslatot.  
A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy a taggyűlés eseményeiről az azt követő közgyűlésen adjon 
tájékoztatást. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 

Salgótarján, 2013. szeptember 26. 
 
 

Becsó Zsolt 

 
 

dr. Barta László 
Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző 

Közgyűlésének elnöke  
 


