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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A regionális fejlesztési ügynökségek (a továbbiakban: Rfü.) a területfejlesztésről és 
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.)  módosításáról 
szóló 2013. évi CCXVI. törvény 12. §-a, valamint a 18. §-a alapján 2014. január 1. 
napjával kerültek a területileg érintett megyei önkormányzatok tulajdonába. A hivatkozott 
jogszabály alapján a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NORDA) 3 M Ft-os törzstőkéjét Borsod-
Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád Megye Önkormányzata tulajdonolja egyenlő arányban. 
A NORDA alapvető tevékenysége a területi operatív program közreműködő szervezeti 
feladataira terjedt ki, az Észak-magyarországi Operatív Program lezárásával feladatai 
jelentősen lecsökkentek. A tulajdonosok, látva ezt a folyamatot 2015. II. felében döntöttek 
a radikális létszámcsökkentésről, a költségek minimalizálásáról. A NORDA további 
működésével kapcsolatban számtalan egyeztetés történt, azonban érzékelve azt, hogy a 
2014-2020-as uniós fejlesztési időszak megyei pályázatait Heves és Nógrád Megye 
önkormányzatai – a saját érdekeltségi körükbe tartozó, közfeladatot ellátó gazdasági 
társaságokkal – helyben kívánják ellátni, döntési kényszer állt elő a társaság jövőjével 
kapcsolatban. A 2015. december 17-ei testületi ülésen tájékoztatást adtam a kialakult 
helyzetről, a 82/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat 3. pontja alapján felhatalmazást kaptam 
arra, hogy a NORDA jövőbeni működésére vonatkozó stratégiai jellegű döntések 
meghozatala során maximálisan vegyem figyelembe Nógrád megye érdekét.  

A NORDA ügyvezetője 2016. március 3-ára taggyűlést hívott össze, melyen napirendi 
pontként szerepelt az átalakulás folyamatának előkészítése. A tagönkormányzatok 
képviselői a kiválással vegyes beolvadást, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Önkormányzat ilyen tartalmú döntése esetén a társaság egyszemélyes gazdasági 
társaságként történő továbbműködését tartották elfogadható alternatívának. A NORDA-t 
érintő cégjogi változásokat elindító folyamat jelenlegi szakaszában – annak ellenére, hogy 
a társasági szerződés a tagönkormányzatok üzletrészeinek mértékét a három, egyenként 
1.000.000 Ft névértékű, azonos szavazati és egyéb társasági tagsági jogot megtestesítő 
üzletrész alapján 1/3 – 1/3-ad arányban határozza meg – a tagok között nem született 
megállapodás a cégvagyonból történő kiválás arányairól. A taggyűlésen a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Önkormányzat Elnöke az 1/3-ad részarányon jóval felüli részesedés iránti 
igényét – a Nógrád és Heves megyei adatokat jóval meghaladó – a borsodi települések, 
választókerületek számával, a TOP forrás nagyságrendjével indokolta.  

A regionális fejlesztési ügynökségek fenntartását a Tftv. rögzíti, melynek 17.§-a a 
következőket tartalmazza: „Az egy régió területén működő megyei önkormányzatok és a 
fővárosi önkormányzata területi operatív programok megvalósításával összefüggő 
fejlesztési döntések előkészítésére és végrehajtásában való közreműködésre a régióban 
nonprofit gazdasági társasági formában regionális fejlesztési ügynökséget működtetnek. A 
gazdasági társaság irányításáról tulajdonjogáról és a tulajdonosi jogok gyakorlásának 
módjáról a régió területét alkotó megyei önkormányzatok és a fővárosi önkormányzat 
megállapodásban döntenek.” A Tftv. tehát részarányokra, tulajdoni hányadokra nem tér ki. 
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A NORDA ügyvezetése – a tulajdonosi taggyűléstől kapott felhatalmazás után – a 
cégátalakulási folyamat előkészítése érdekében a társaság vagyonának felértékelésére 
megbízott egy független szakértőt, a vagyonértékelés jelen előterjesztés előkészítéséig még 
nem áll rendelkezésünkre, várhatóan március utolsó hetében lesz birtokunkban. Az 
átalakuláshoz szükséges jogi és könyvvizsgálói megbízási szerződések megkötésre 
kerültek.  

Az ügyvéd és a könyvvizsgáló bevonásával elkészült az átalakulás időterve, melynek 
meghatározásakor figyelembe kellett venni az alábbiakat: 

- a jogelőd társaságon (NORDA) kívül a befogadó társaságok (Nógrád és Heves 
Megyei Önkormányzatok gazdasági társaságai) átalakulással kapcsolatos döntéseit 
és tevékenységeit is össze kell hangolni, 

- amennyiben a NORDA 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót kívánják a 
tulajdonosok felhasználni az átalakuláshoz – azaz az átalakuláshoz kapcsolódó 
vagyonmérleg, vagyonleltár tervezetek fordulónapja 2015. december 31. –, akkor a 
jogszabályi előírások miatt az átalakulással kapcsolatos végleges döntésnek 
legkésőbb 2016. június 30-ig meg kell születnie. Amennyiben ez nem történik meg, 
vagy ha a társaság a vagyonátértékelés lehetőségével kíván élni, akkor a 2015. évi 
beszámoló nem használható fel, és közbenső mérleget kell készíteni az 
átalakuláshoz. 

A leírtak figyelembevételével a jogelőd, és a befogadó társaságoknak az alábbiakat kell 
figyelembe venni: 

1. Az átalakulásról szóló első taggyűlési döntést megelőzően a kiválással érintett 
tulajdonosok közgyűlésének döntést kell hoznia az átalakulásról, saját társaságaik 
vonatkozásában a befogadásról, és a kivitt/bevitt vagyonról. A közgyűlési döntések 
és a felhatalmazások alapján az első taggyűlés az átalakulásra vonatkozó napirendi 
pontokkal összehívható. 

2. Amennyiben a közgyűlési döntések rendelkezésre állnak, úgy a NORDA átalakulás 
első taggyűlése legkésőbb 2016. március 31. napjáig összehívásra kerülhet. A 
beolvadásos kiválásra tekintettel a befogadó társaságok első döntését is ezen 
időpontig kell meghozni. 

A következő lépés a vagyonmérleg-tervezetek fordulónapjának meghatározása, 
mely jelen esetben 2015. december 31. Az ütemterv tarthatóságához a 2015. évi 
beszámolóknak legkésőbb 2016. április 30. napjáig rendelkezésre kell állniuk. 

3. A második NORDA taggyűlés megtartására az első taggyűléshez kapcsolódó 
okiratok előkészítését követően kerülhet sor, ennek legkésőbbi időpontja 2016. 
június 30. Ezen a taggyűlésen az átalakulási terv és mellékletei kerülnek 
elfogadásra, és a taggyűlés véglegesen dönt az átalakulásról. A befogadó 
társaságoknak is meg kell hozniuk a döntésüket a befogadásról, megtörténnek az új 
létesítő okiratok elfogadásai. Ezen az ülésen lehet meghatározni azt az időpontot, 
amikor az átalakuláshoz fűződő joghatások véglegesen beállnak. 
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4. A végleges döntést, és a létesítő okiratok aláírását követő 8 napon belül a 
Cégközlönynél közlemény közzétételét kell kezdeményezni, melyet két egymást 
követő lapszámban kell közzétenni. 

5. A Cégközlönyben történő második megjelenést követő 30 napos jogvesztő 
határidőn belül a hitelezők biztosítékot követelhetnek. A jogvesztő határidő lejárta 
előtt a cégbírósági változásbejegyzési kérelem nem terjeszthető elő. A hitelezői 
igénybejelentés várható lejárata 2016. augusztus 31. 

6. A cégbírósági kérelmek (NORDA és befogadó társaságok) 2016. szeptember 15-ig 
terjeszthetők elő, melyben meghatározásra kerül a bejegyzés kérésének időpontja. 
A változásbejegyzési kérelmeket a cégbíróságok ezt követően bírálják el, és jegyzik 
be a változást. 

7. A cégbírósági bejegyzést követő 90 napon belül az érintett társaságoknak végleges 
vagyonmérleget kell készíteni. 

Jelen előterjesztésben szereplő javaslatok a NORDA átalakulásához kapcsolódó ún. első 
taggyűléshez szükségesek. 

A döntések a következőkre terjednek ki: 

- rögzítésre kerül, hogy a NORDA-ból önkormányzatunk 900.000 Ft jegyzett tőkével 
és az ahhoz tartozó vagyonhányaddal kiválik, egyben beolvad az említett tőkerész a 
Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-be (a továbbiakban: Ügynökség). Ez 
egyben azt is jelenti, hogy a legkisebb jegyzett tőkerésszel, azaz 100.000 Ft-tal 
tulajdonosok maradunk a NORDA-ban, megfelelve ezzel a Tftv. előírásának. 
Különösen fontos annak hangsúlyozása, hogy a jegyzett tőke arányával azonos 
vagyonhányaddal történő kiválást rögzítünk, ami egyben azt jelenti, hogy nem 
támogatom a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Elnökének azon 
felvetését, hogy javukra eltérjünk az 1/3-ad részarányú szétválástól. 

- a vagyonmérleg és vagyonleltár fordulónapja 2015. december 31., így gyakorlatban 
„felhasználásra” kerülnek a számviteli beszámoló alapját képező analitikák, 
leltárak, melyek újbóli előállítása jelentős többletfeladatot róna a NORDA 
munkatársaira. 

- az átalakulás könyvvizsgálatával a NORDA – a tulajdonosok hozzájárulásával – 
megbízta Dr. Pál Tibor könyvvizsgálót, aki a négy érintett mérleget auditálja 
(átalakulás előtti és utáni NORDA, illetve a két beolvadásban érintett Ügynökség 
mérlegeit). Ez egyben azt jelenti, hogy önkormányzatunkat többletköltség nem 
fogja terhelni az átalakulási mérleg könyvvizsgálata során. Dr. Pál Tibor a Miskolci 
Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani 
Intézet intézetigazgatója, tanszékvezető egyetemi docens, egyben a Magyar 
Könyvvizsgáló Kamara Elnöke. Szakmai tapasztalata ennél a bonyolult, három 
gazdasági társaságot érintő átalakulási folyamatnál szükségszerű. 

- végül az Ügynökség ügyvezetőjének el kell készíteni az átalakulási tervet. 
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A leírt folyamat cégjogi és könyvvizsgálói szempontból összehangolt munkát igényel, 
természetesen a tulajdonosok hozzájárulása mellett. Fontos kérdéskör, hogy az átalakulás 
végeredményeképpen az Ügynökség eszközei és forrásai, aktívái és passzívái hogyan 
fognak változni. Annak érdekében, hogy ezt lássuk, üzleti terv összeállítását kértem a 
NORDA ügyvezetőjétől, mely kitér az év eleji nyitó pénzeszközre, 2016. január 1.-
szeptember 15-ig terjedő időszak várható bevételeire, kiadásaira tevékenységenként és a 
kötelezettségekre. Jelen előterjesztés összeállításáig a kért dokumentáció nem érkezett 
meg, amennyiben a közgyűlés előtt megismerjük az adatokat, szóban fogom tájékoztatni a 
testületet.  

 
Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy az Ügynökség Felügyelő bizottsága az előterjesztést 
március 21-én tárgyalja, a véleményüket a bizottsági üléseken fogom ismertetni. 
 
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a 
határozati javaslat elfogadására.  
 
 
Salgótarján, 2016. március 18. 
 
          Skuczi Nándor 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

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

átalakulásával összefüggő tulajdonosi döntések meghozatalára 
 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint Alapító (a továbbiakban: 
Alapító) dönt a Balassagyarmati Törvényszék Cégbíróságán 12-09-006043 
cégjegyzékszámon bejegyzett Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
beolvadással történő átalakulásáról.  
Az Alapító dönt arról, hogy az átalakulás során a Miskolci Törvényszék 
Cégbíróságán, 05-09-017690 cégjegyzékszámon bejegyzett NORDA Észak-
Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.-ből 
kiváló Nógrád Megye Önkormányzata tag 900.000,-Ft jegyzett tőkével, és az ahhoz 
tartozó vagyonhányaddal beolvad a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-
be. 

 
2. Az Alapító dönt arról, hogy a vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetek 

fordulónapja 2015. december 31. napja. 
 

3. Az Alapító dönt arról, hogy az átalakulás könyvvizsgálatával Dr. Pál Tibor Ph.D. 
könyvvizsgálót bízza meg (szül. hely, idő: Miskolc, 1956. augusztus 22., anyja 
neve: Filinger Elza, lakcím: 3519, Miskolc Branyiszkó u. 1, kamarai szám: 
001838). 
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4. Az Alapító megbízza a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét 

az átalakulási terv és kapcsolódó okiratok elkészítésével, továbbá azzal, hogy a 
szükséges okiratokat és előterjesztéseket úgy készítse elő, hogy legkésőbb 2016. 
június 30. napjáig a második alapítói határozatok érdemben meghozhatóak 
legyenek. 
 

5. A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy e döntéséről – jelen határozat megküldésével – 
tájékoztassa a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft.-t, valamint a taggyűléseken a tulajdonosokkal való 
egyeztetés során továbbra is Nógrád Megye Önkormányzata érdekeit képviselve 
járjon el. 
Határidő: 2016. március 23., illetve értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
 
 
 
Salgótarján, 2016. március 23. 
 
 
 

Skuczi Nándor 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József  
Nógrád megyei jegyző 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


