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Tisztelt Közgyűlés! 
 

A Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont (a továbbiakban: MTA 
EK) és Nógrád Megye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) között 2014 
áprilisában jött létre együttműködési megállapodás (a továbbiakban: megállapodás), melyben 
a felek kifejezték szándékukat a megyei területfejlesztési koncepcióban megfogalmazott 
gazdaságfejlesztési, valamint az intézményi kutatás-fejlesztési törekvések összehangolására. 
 

Ezt követően az MTA EK elkészítette egy Fejlett Anyagtudományi Tudásközpont és 
Környezeti Technológia Demonstrációs Labor alapkoncepcióját (az előterjesztés 1. sz. 
melléklete) és részben kidolgozta szakmai hátterét. 
 

A projekthelyszín kiválasztásának stádiumában – a megállapodásra alapozva – az MTA EK 
megkereste az Önkormányzatot a fejlesztés megvalósításában való közreműködés érdekében. 
Az Önkormányzat által 2015 februárjában kezdeményezett személyes tárgyaláson a 
következő kérdésekben született egyezség: 
 

− Az Önkormányzat a lehetőségek feltérképezésével javaslatot tenne a beruházás 
helyszínére, melynek nagysága minimum 3 hektár, azzal, hogy az esetleges további 
bővítés is megoldható. 

− A projekt gyors és hatékony megvalósítása, továbbá a feladatok és források optimális 
elosztása érdekében célszerű egy nonprofit, korlátolt felelősségű társaság (a 
továbbiakban: Kft.) létrehozása, melynek az alapításához szükséges 3 millió Ft-os 
törzstőkét a felek pénzeszköz formájában bocsátanák rendelkezésre. 

− A Kft. menedzsmentjének (ügyvezetés) kijelölésére az MTA EK főigazgatója lenne 
jogosult. 

− A Kft. elsődleges feladatát képezné az európai uniós forrásokból megvalósítani kívánt 
közös projekthez beadandó pályázat elkészítése, engedélyek megszerzése, a teljes 
beruházás lebonyolítása. A Kft. beruházás befejezését követő szerepéről – különös 
tekintettel az üzemeltetésre – későbbi egyeztetések válnak szükségessé. 

− A Kft. székhelyéül az MTA EK területe, azaz Budapest szolgálna, mely szükség 
szerint a pályázati feltételek, valamint a beruházás helyszínének kiválasztása okán 
változhat. 
 

Az Önkormányzatnak a társasági szerződés-tervezet előkészítésében való közreműködéseként 
az MTA EK részére megküldésre került a dokumentum, melynek az MTA EK által 
módosított változatáról (az előterjesztés 2. sz. melléklete) a felek a 2015. április 14-ei 
bizottsági üléseket követően április 15-én egyeztettek.  
Ennek során nyilvánvalóvá vált, hogy a pályázati feltételrendszer továbbra sem ismert, így az 
együttműködés formája (konzorcium vagy Kft., illetve az ebben való tulajdoni részesedés 
mértéke) így a Kft. alapításáról szóló döntés sem lehet kellően megalapozott. Abban az 
esetben azonban, ha a pályázati felhívás megjelenik, szükséges a felek azonnali intézkedése 
az együttműködés jogi kereteinek megteremtéséhez. 
 

A fentiek alapján a következő határozati javaslat elfogadását indítványozom a T. 
Közgyűlésnek. 
 
 

Salgótarján, 2015. április 16.         
 
 
Skuczi Nándor 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontja és  
Nógrád Megye Önkormányzata közötti együttműködéssel összefüggő intézkedésekre 

 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyólag tudomásul veszi a Magyar 
Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközponttal folytatott tárgyalásokon 
meghatározott feladatmegosztást.  
A közgyűlés az előterjesztés mellékleteként megismerte és elfogadja az MTA EK-val 
nonprofit korlátolt felelősségű társaság alapításához szükséges társasági szerződés tervezetét, 
melynek pontjai alapul vételével, annak további egyeztetésére, a projekttel kapcsolatos 
további tárgyalásokra kéri fel elnökét és a megyei jegyzőt. 
A közgyűlés egyetért az MTA EK-val nonprofit korlátolt felelősségű társaság alapításával, 
melyhez a törzstőkének a pályázati feltételrendszer által megkívánt részét a költségvetés 
terhére a társasági szerződés aláírásakor biztosítja. 
A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei jegyzőt, hogy a pályázati feltételrendszer 
ismeretében a megfelelő együttműködési formához szükséges okiratokat – Kft. esetében 
társasági szerződés, konzorcium esetében együttműködési megállapodás – megkösse, aláírja. 
A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei jegyzőt, hogy az együttműködés előrehaladására 
vonatkozóan a testületet a soron következő ülésein folyamatosan tájékoztassa. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 dr. Szabó József, megyei jegyző 
  
 
Salgótarján, 2015. április 23. 
 

 
 

Skuczi Nándor 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 




























