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Tisztelt Közgyűlés! 
 

A NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit 
Kft. (a továbbiakban: NORDA) átalakulásával már több ülésen foglalkoztunk, legutóbb ez 
év márciusában a 16/2016. (III. 23.) Kgy. határozattal döntöttünk a kiválásról, továbbá a 
900.000 Ft jegyzett tőke és az ahhoz tartozó vagyoni hányad Nógrádi Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft.-be (a továbbiakban: Ügynökség) történő beolvadásáról. Az 
akkori döntés szerint a vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetek fordulónapja 2015. 
december 31. napja.  

A NORDA másik két tulajdonosa is napirendre tűzte a kérdést, azonban a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Önkormányzat döntése nem volt összhangban sem a NORDA taggyűlési, 
sem a Heves és Nógrád megyei határozattal. Emlékeztetőül jelzem, hogy az eredeti 
elképzelés szerint a NORDA-ból a Heves és Nógrád Megyei Önkormányzat kivált volna a 
minimális, 100.000 Ft – 100.000 Ft törzsbetét meghagyásával, ezt követően a fő tulajdonos 
a Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Önkormányzat lett volna. Ugyanakkor a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 34/2016. (V. 24.) Kgy. határozata az ún. 
beolvadásos különválásról szól a teljes összegű törzsbetét, és az ahhoz kapcsolódó 
vagyonhányad tekintetében. 

Ezen ok alapján 2016. június 9-én újból összehívásra került a taggyűlés, ahol az átalakulás 
ismételten napirendi pontként szerepelt. A taggyűlés a következőkről határozott: 

- a NORDA beolvadásos különválás formájában alakul át, ennek következtében az 
önkormányzatok 1 M Ft - 1 M Ft - 1 M Ft vagyoni betétje és az ahhoz tartozó 
vagyonhányad beolvad a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.-be, a 
Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-be és a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-be. Az átalakulás 
következménye a NORDA teljes megszüntetése. 

- a vagyonleltár és vagyonmérleg tervezetek fordulónapja 2016. május 31. 

További lényeges információ, hogy Magyarország 2017. évi központi költségvetésének 
megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény 162. § (2) bekezdésének 8. pontja 
rendelkezett a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
Regionális Fejlesztési Ügynökség alcím hatályon kívül helyezéséről, így a NORDA 
megszüntetésének jogszabályi akadálya nincs. 

A NORDA ügyvezetése – a tulajdonosi taggyűléstől kapott felhatalmazás után – a 
cégátalakulási folyamat előkészítése érdekében a társaság vagyonának újbóli 
felértékelésére megbízott egy független szakértőt, az átalakuláshoz szükséges jogi és 
könyvvizsgálói megbízási szerződéseket is aktualizálni szükséges.  

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. Ezeket jelen határozati 
javaslat tartalmazza. 
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2. A következő lépés a vagyonmérleg-tervezetek fordulónapjának meghatározása, 
mely jelen esetben 2016. május 31. Az ütemterv tarthatósága érdekében a közbenső 
mérlegeket 2016. júliusában el kell fogadni. 

3. A második NORDA taggyűlés megtartására az első taggyűléshez kapcsolódó 
okiratok előkészítését követően kerülhet sor, ennek legkésőbbi időpontja 2016. 
augusztus 31. 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. 

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. október 31. 

6. A cégbírósági kérelmek (NORDA és befogadó társaságok) 2016. november 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 1.000.000 Ft jegyzett 
tőkével és az ahhoz tartozó vagyonhányaddal különválik, egyben beolvad az 
említett tőkerész az Ügynökségbe. 

- a vagyonmérleg és vagyonleltár fordulónapja 2016. május 31., így gyakorlatban új 
számviteli beszámoló készül. 

- az átalakulás könyvvizsgálatával a NORDA – a tulajdonosok hozzájárulásával – 
megbízta az INTERPAL Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft.-t, 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. Az 
INTERPAL Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft. nevében eljáró Dr. Pál Tibor a 
Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és 
Módszertani Intézet intézetigazgatója, tanszékvezető egyetemi docens, egyben a 
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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. 

 
Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, 
valamint a Heves Megyei Önkormányzat a befogadó társaságokkal összefüggő tulajdonosi 
döntéseket már meghozta. Az Ügynökség Felügyelő Bizottságának az előterjesztésről 
szóló véleményét a bizottsági üléseken fogom ismertetni. 
 
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a 
határozati javaslat elfogadására.  
 
 
Salgótarján, 2016. július 8. 
 
          Skuczi Nándor 

 
 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

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

átalakulására vonatkozó 16/2016. (III. 23.) Kgy. határozat felülvizsgálatára 
 

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 különváló Nógrád Megye 
Önkormányzata tag 1.000.000,-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 

2016. május 31. napja. 
 

3. Az Alapító dönt arról, hogy a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
átalakulásának könyvvizsgálatával az INTERPAL Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft.-t 
(3519 Miskolc, Branyiszkó u.1., cg. 05-09-008552, a társaság kamarai regisztrációs 
száma: 001767, személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Pál Tibor, kamarai szám: 
001838) bízza meg, megbízási szerződés alapján. 

 
4. Az Alapító megbízza a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az 

átalakulási terv és kapcsolódó okiratok elkészítésével, továbbá azzal, hogy a szükséges 
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okiratokat és előterjesztéseket úgy készítse elő, hogy legkésőbb 2016. augusztus 31. 
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: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
6. A Közgyűlés a 16/2016. (III. 23.) Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi. 
 
 
Salgótarján, 2016. július 14. 
 
 

Skuczi Nándor 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József  
Nógrád megyei jegyző 

 


