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Tisztelt Közgyűlés! 
 
Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. (a továbbiakban: KRF) 2016. május 27-
én tartotta soron következő taggyűlését. A napirendi pontok között szerepelt a 2015. évi 
beszámoló jóváhagyásával összefüggő előterjesztések mellett az alaptőke leszállítása is. 
A 2015. évi beszámolóról: a KRF 1995 decemberében alapított gazdasági társaság, 
tulajdonosi szerkezete az alábbi: 

Részvényes neve Szavazati arány % 
Regionális Fejlesztési Holding Zrt. 95,92 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 1,91 
Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány 1,61 
Gyöngyös Város Önkormányzata 0,26 
Bátonyterenye Város Önkormányzata 0,10 
Nógrád Megye Önkormányzata 0,08 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 0,06 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt. 0,03 
Rétság Város Önkormányzata 0,02 
Hatvan Város Önkormányzata 0,01 

Az alaptőke nagysága 1.254.000 E Ft, részesedésünk mértéke 1.000 E Ft. 2015-ig a KRF 
tevékenysége elsősorban kis- és középvállalkozások, önkormányzatok és önkormányzati 
alapítású gazdasági társaságok fejlesztési elképzeléseinek megvalósításában való 
közreműködésre, forrásszervezési és komplex gazdasági-pénzügyi tanácsadói tevékenységre 
koncentrálódott. A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. a racionalizálási és reorganizációs folyamat 
kapcsán arra kérte a főtulajdonos Regionális Fejlesztési Holding Zrt.-t, hogy átmeneti 
intézkedésként az üzleti tevékenységét, döntéseit és kötelezettségvállalását korlátozza, 
halassza el. Ezen rendelkezés a cégcsoporthoz tartozó leányvállatokra is kiterjesztésre került, 
így a KRF-nél új szerződések megkötésére 2015-ben nem került sor, a tevékenységük a 
folyamatban lévő ügyek pénzügyi elszámolásaival kapcsolatos feladatokra korlátozódott. 
Mindennek hatására a 2015. évi üzleti év 68.080 E Ft veszteséggel zárult. 

A többségi részvényes indítványozta az alaptőke leszállítását, 1.254.000 E Ft-ról 10.000 E Ft-
ra. A döntést követően a tőkekivonás összege, az alaptőke megoszlása az alábbiak szerint 
alakul: 

Részvényes neve Jegyzett tőke 
összege  

(Ft) 

Tőkekivonás 
összege  

(Ft) 

10.000 E Ft alaptőke 
részvényesenkénti 

megoszlása 
(Ft) 

Regionális Fejlesztési Holding Zrt. 1.202.850.000 1.148.190.347 9.592.105 
Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

24.000.000 22.909.397 191.388 

Heves Megyei Vállalkozás- és 
Területfejlesztési Alapítvány 

20.200.000 19.282.076 161.085 

Gyöngyös Város Önkormányzata 3.300.000 3.150.042 26.316 
Bátonyterenye Város Önkormányzata 1.250.000 1.193.198 9.968 
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Nógrád Megye Önkormányzata 1.000.000 954.558 7.974 
Balassagyarmat Város 
Önkormányzata 

750.000 715.919 5.981 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt. 350.000 334.095 2.791 
Rétság Város Önkormányzata 200.000 190.912 1.595 
Hatvan Város Önkormányzata 100.000 95.456 797 
Összesen 1.254.000.000 1.197.016.000 10.000.000 

 
A tőkekivonás összege a következőket tartalmazza: jegyzett tőke (1.254.000.000 Ft) + előző 
évek eredménytartaléka (21.096.000 Ft) - a 2015. évi mérleg szerinti veszteség (68.080.000 
Ft) – 10.000.000 Ft megmaradó jegyzett tőke. 
A tőkekivonás utáni pénzeszköz átutalásra 2016. szeptember 30-át követően kerül sor. 
 
A leírtak érintik az önkormányzat vagyonát, mely alapján szükséges az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati 
rendelet vonatkozó mellékletének módosítása. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést a rendelettervezet megtárgyalására, a rendelet 
megalkotására, valamint a kapcsolódó határozati javaslat elfogadására. 
 

 

Salgótarján, 2016. július 6. 

 

 

Skuczi Nándor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2016. (... ... ) önkormányzati 

r e n d e l e t e 
 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint figyelemmel a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény rendelkezéseire, a következőket rendeli el:  
 
 

1.§ 
 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) 
önkormányzati rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
 

2. § 
 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
 
Salgótarján, 2016. július 14. 
 
 
 
 

Skuczi Nándor 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 
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a …./2016. (……….) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete 
 

 
2. számú melléklet 

 
 

Nógrád Megye Önkormányzatának korlátozottan forgalomképes törzsvagyona 

 
 
 

Sor-
szám 

Gazdasági társaságok 

Megnevezése Cégjegyzékszáma Székhelye Tulajdoni részesedés 
1. Nógrádi Fejlesztési 

Ügynökség Nonprofit Kft. Cg. 12-09-006043 
Salgótarján, Rákóczi út 

36. 

Nógrád Megye Önkormányzatát 
megillető üzletrész névértéke 

4.000.000 Ft  
2. NORRIA Észak-

Magyarországi Regionális 
Innovációs Ügynökség 

Nonprofit Kft. 
(NORRIA Nonprofit Kft.) 

Cg. 05-09-015045 
Miskolc, Széchenyi u. 

107. 

Nógrád Megye Önkormányzatát 
megillető üzletrész névértéke 

1.650.000 Ft 

3. KRF Észak-
Magyarországi Regionális 

Fejlesztési Zrt. 
(KRF Zrt.) 

Cg. 12-10-001583 
Salgótarján, Alkotmány út 

18. 

Nógrád Megye Önkormányzatát 
megillető üzletrész névértéke 

7.974 Ft 

4. NORDA Észak-
magyarországi Regionális 

Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. 
(NORDA Nonprofit Kft.) 

Cg. 05-09-017690 
Miskolc, Széchenyi u. 

107. 

Nógrád Megye Önkormányzatát 
megillető üzletrész névértéke 

1.000.000 Ft 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sor-
szám 

Ingatlan adatai Megjegyzés 

Megnevezése 
Helyrajzi 

száma 
Területe 

(m2) 
Címe 

 

1. Iroda    1809/2/A/5 18  Pásztó, Kölcsey 
u. 16. fsz. 5. Nógrád Megye Önkormányzatának 

tulajdoni hányada: 1/1 
Az önkormányzat kötelező feladatainak 

ellátását szolgálja. 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
 

mely ismerteti az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításának várható következményeit 

 
 
 

 
A vizsgált kritériumok 

 

 
A vizsgálat eredménye 

 
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai 

A jogszabály az önkormányzat vagyona 
meghatározásának rögzítésével kívánja 

biztosítani a közfeladatok ellátása 
biztonságos, átlátható rendszerét 

A tervezett jogszabály gazdasági, 
költségvetési hatásai 

A megyei önkormányzat 
költségvetésében a tőkekivonás utáni 
pénzeszköz átutalás többletbevételt 

eredményez. 
A tervezett jogszabály környezeti 

következményei 
A jogszabály tárgyából eredően 
környezeti következmények nem 

merülnek fel 
A tervezett jogszabály egészségi 

következményei 
A jogszabály tárgyából eredően 
egészségi következmények nem 

merülnek fel 
A tervezett jogszabály adminisztratív 

terheket befolyásoló hatásai 
A tervezett jogszabály elfogadásának és 

bevezetésének nincsenek jelentős 
adminisztratív terhei 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, 
a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A rendelet megalkotásának a hiányában 
olyan helyzet állhatna elő, mely alapján 
a rendelet nem felelne meg a hatályos 

jogszabályi előírásoknak 
A jogszabály alkalmazásához szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

A jogszabály alkalmazásához a 
szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak 
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INDOKOLÁS 

 
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) 

önkormányzati rendelet módosításához 
 

 
Általános indokolás 

 
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 
rendelettel kíván megfelelni annak a követelménynek, amely a nemzeti vagyon egészét 
képező állami és helyi önkormányzati vagyonra vonatkozó egységes szabályozás és 
vagyongazdálkodási alapelvek rögzítésére megalkotott törvényekben foglalt elvárásoknak 
megfelel. 
 

Részletes indokolás 
 

Az 1. § - hoz 
 

A rendelet 2. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat különféle gazdasági 
társaságokban való tulajdoni részesedéseit. A gazdasági társaság alaptőkéjének leszállítása 
indokolja az önkormányzat tulajdoni részesedésének módosítását. 

 
A 2. § - hoz 

 
A rendelet hatályba lépésére vonatkozó rendelkezést tartalmazza. 
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HATÁROZATI JAVASLAT  
 

 az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV.27.) 
önkormányzati rendelet módosításához 

 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat közgyűlése felkéri a Nógrád megyei jegyzőt, hogy az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) 
önkormányzati rendelet hatályos szövegét a testület 2016. július 14-én elfogadott 
módosításával foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei önkormányzat honlapján és 
a Nemzeti Jogszabálytárban tegye közzé.  
Határidő: e rendelet kihirdetését követő 5. munkanap 
Felelős: dr. Szabó József, Nógrád megyei jegyző 

 
 

Salgótarján, 2016. július 14. 
 
 
 

Skuczi Nándor 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei főjegyző 

 


