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Tisztelt Közgyűlés! 
 
Az ÉMIG Észak-magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. (a 
továbbiakban: Kft.) jövőbeni működésével kapcsolatos kérdésekkel a 2013. szeptemberi 
közgyűlésen már foglalkoztunk. Már akkor is jeleztem, hogy a Kft. tevékenysége olyan pontra 
jutott, melynél a tulajdonosoknak dönteniük kell vagy a végelszámolásról, vagy új feladattal 
történő megbízásról és ezzel párhuzamosan anyagi hozzájárulással való támogatásáról. A 
107/2013. (IX. 26.) Kgy. határozat alapján kinyilvánítottuk, hogy pénzügyi forrást nem áll 
módunkban biztosítani a további működéshez, amennyiben végelszámolásra vonatkozó 
javaslatot terjeszt be az ügyvezető, azt támogatjuk.  

2013. október 21-ére került összehívásra a taggyűlés, melynek napirendjén szerepelt a 
„Társaság végelszámolásának elhatározását megalapozó döntések megtárgyalása és a 
Társaság végelszámolásának elhatározása”. A közgyűlés döntése értelmében a végelszámolás 
részünkről támogatásra került, - megjegyzem – ez volt a tulajdonosok egységes véleménye. A 
végelszámolás kezdő időpontja 2013. december 1., a végelszámoló személye a Kft. 
ügyvezetője. 
A Kft. társasági szerződése a megszűnés esetére kizárólag arról rendelkezik, hogy a „Társaság 
megszűnik, ha a Taggyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését. A Társaság a 
cégjegyzékből való törléssel szűnik meg”. A társasági szerződés szűkszavú szabályaira 
tekintettel a vonatkozó, hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók. A gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 4. § (6) bekezdése szerint, ha a közhasznú 
szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a 
tartozások kiegyenlítése után a társaság tagjai részére csak a megszűnéskori saját tőke összege 
adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt 
meghaladó vagyont a cégbíróság a társasági szerződés rendelkezései szerint fordítja 
közcélokra, ilyen rendelkezés hiányában – így jelen esetben is – a cégbíróság a megmaradt 
vagyont a Nemzeti Együttműködési Alap támogatására fordítja. 
 
A rendelkezésre álló készpénzállomány fedezi a tagok vagyoni hányadát, illetve még az azon 
felüli összeg amennyiben nem kerül felhasználásra a végelszámolás előtt, a Nemzeti 
Együttműködési Alapba kerül. Esetünkben a jegyzett tőkén belüli részarányunk (vagyoni 
hányadunk) 580.000 Ft, ezen felül 403.680 Ft a ránk eső rész.  
A már hivatkozott Kgy. határozat alapján a megyénk érdekeit maximálisan figyelembe vevő 
döntés meghozatalát képviseltük. A Kft. taggyűlésén kértem az önkormányzatunk vagyoni 
hányada erejéig megillető vagyonrész kiadását. Az ezen felüli, 403.680 Ft. felhasználására  
indítványoztam, hogy a Kft. a Nógrád megye szabad vállalkozási zónái részére magyar – 
angol nyelvű promóciós kiadvány elkészítését a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Kft.-től rendelje meg. 
A taggyűlés a kérelmet és a javaslatot helybenhagyó döntést hozott azzal, hogy feltételként 
szabta a közgyűlésünk jóváhagyását. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
Salgótarján, 2013. november 6. 
 
 
          Becsó Zsolt 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

az ÉMIG Észak-magyarországi Idegenforgalmi és  
Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2013. október 21-ei taggyűlésén  

meghozott döntések jóváhagyására 
 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy az 
ÉMIG Észak-magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 
taggyűlésének döntése alapján 

- 2013. december 1-jével kezdődően a Kft. végelszámolásra kerül, 
végelszámolóként az ügyvezető kap megbízást; 

- a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. közreműködésével készüljön 
Nógrád megye szabad vállalkozási zónái részére magyar – angol nyelvű 
promóciós kiadvány. 

2. Nógrád Megye Önkormányzata igénybejelentéssel él az ÉMIG Észak-magyarországi 
Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. végelszámolása során, a vagyoni 
hányada erejéig megillető vagyonrésze kiadására.  
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy e döntéséről tájékoztassa a Kft. ügyvezetőjét.  
Határidő: 2013. november 27. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 

Salgótarján, 2013. november 27. 
 
 

Becsó Zsolt 

 
 

dr. Barta László 
Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző 

Közgyűlésének elnöke  
 


