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HATÁROZAT 

A Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi egyszerűsített éves 

beszámolójáról 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, Tiszavasvári Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete helyett átruházott hatáskörben eljárva az alábbi 

határozatot hozom: 

 

1. A Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) 2019. évi 

egyszerűsített éves beszámolóját, annak kiegészítő illetve közhasznúsági mellékletét 

30.282 eFt mérlegfőösszeggel, illetve -10.542 eFt adózott eredménnyel jelen határozat 

1. számú mellékletében szereplő tartalommal elfogadom. 

 

2. Hozzájárulok az eredménytartalék összegének az adózott eredmény összegével történő 

csökkentéséhez. 

 

3. A határozat 3. számú mellékletét képező, a 2019. évi működési célú támogatás 

felhasználásáról készült nyilatkozatot és elszámolást az abban foglalt tartalommal 

elfogadom. 

 

4. Tiszavasvári Város Önkormányzatát a 2020. 05. 29.-én elektronikus formában 

megtartandó taggyűlésén a határozat 4. számú mellékletét képező szavazólappal e 

határozatnak megfelelően képviselem. 

 

5. Jelen határozatról a Kft. ügyvezetőjét tájékoztatom. 

 

INDOKOLÁS 

 

A Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) ügyvezetőjének 

tájékoztatása alapján 2020. május 29. napján a járványügyi helyzet miatt elektronikus (email-

szavazólap) taggyűlést fog tartani. Ennek keretében kéri, hogy az általa elkészített 2019. évi 

egyszerűsített éves beszámolót, illetve a 2019. évi működési támogatás felhasználásáról 

készült elszámolást fogadja el Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint tulajdonos. A Kft. 

Felügyelő Bizottsága 2020. május hónapban elektronikusan megtartott „ülésén” három 

egyhangú igen szavazattal javasolja a 2019. évi egyszerűsített éves beszámolót elfogadni a 

taggyűlés számára, mely döntésről szóló jegyzőkönyv e határozat 2. számú mellékletét 

képezi. 

 

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. 

rendeletével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
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A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés értelmében: „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.” 

 

A katasztrófavédelmi törvény hivatkozott rendelkezései szerinti jogkör alapján a 

polgármester veszélyhelyzet esetében jogosult az önkormányzat zökkenőmentes 

működése érdekében intézkedni. 

 

Fentiek alapján a kialakult járványügyi helyzetre tekintettel a rendelkező részben 

foglaltak szerint döntöttem.   

 

 

Tiszavasvári, 2020. május 28. 

 

                           Szőke Zoltán 

                           polgármester 



   88/2020. számú határozat 1. számú melléklete           































































  
 

 

 



 

 



88/2020. számú határozat 2 számú melléklete           



 
 

 

 

 



88/2020. számú határozat 3. számú melléklete







 



88/2020. számú határozat 4. számú melléklete 

 

Szavazólap a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. TAGGYŰLÉSÉNEK elektronikus formában megtartott 2020. májusi üléséhez 

      Tag neve: Tiszavasvári Város Önkormányzata 
    

      Napirendi pont/ 
határozati javaslat: 

HATÁROZATTERVEZET SZÖVEGE SZAVAZAT 

MEGJEGYZÉS IGEN NEM TARTÓZKODÁS 

1. 
A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2019. évi egyszerűsített éves 
beszámolójának elfogadása. Az adózott eredmény az 
eredménytartalékba kerül átvezetésre. 

X     

  

2. 
Ügyvezetői felmentvény megadása a Nyírvidék Képző Központ 
Nonprofit Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójához 
kapcsolódóan. 

 
    

  

      A szavazás módja: az egyes napirendi pontoknál a három oszlop (Igen/Nem/Tartózkodás) közül egy helyre X jelzést kell tenni.   

     
  

Kelt: Tiszavasvári,  Tiszavasvári, 2020. május 28. 
    

      

  
aláírás 

 

       


