TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ – TESTÜLETE
2017. augusztus 31-én
MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK
a)
b)
c)
d)

jegyzőkönyve,
napirendje,
határozatai: 211-213.
rendelete: -

NAPIRENDEK

1.
Előterjesztés a Tiszavasvári járóbeteg ellátás szakorvosi óraszámai vonatkozásában a RojkóMed Kft.-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról
2.
Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződésének
módosításáról
3.
Előterjesztés a Nyírségi Szakképzés-Szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. társasági
szerződésének módosításáról
4.

Egyebek

Készítette: Bodnár Anita
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

2017. augusztus 31-én megtartott Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

Helye:

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme
(4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

Jelen vannak:

Dr. Fülöp Erik polgármester, Munkácsi Mihály alpolgármester, Sipos
Ibolya alpolgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Császár József
Sándor, Kovácsné Nagy Julianna, Szabó Krisztián, Szőke Zoltán
képviselők

Távol maradt:

Bakné Répási Ágnes, Dr. Rojkó László, Ráduly Zsolt képviselők

Meghívottként részt vettek:
Badics Ildikó jegyző, Petruskáné dr. Legez Tímea osztályvezető, Nácsáné dr. Kalán Eszter
Hajnalka TIVESZ Kft. ügyvezető, Girus András osztályvezető, Berbécs Ibolya köztisztviselő,
Dr. Rojkó László Rojkó-Med Kft. ügyvezetője, Aleváné Siteri Éva Vasvári Hírmondó
főszerkesztő
Meghívottként távolt maradt: Jegyzőkönyv-vezető: Csukásné Oláh Szilvia
Fülöp Erik polgármester:
Az ülés megkezdését követően köszöntötte a meghívottakat, majd megállapította, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fő képviselőből 9 fő képviselő volt jelen.
Javasolta egyebek napirendi pontban 2 előterjesztés felvételét. Egyebek 1 napirend alatt az
„Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződésének
módosításáról”, továbbá egyebek 2 napirendi pontként „Előterjesztés a Nyírségi SzakképzésSzervezési Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról” szóló
előterjesztés megtárgyalását. Majd kérte, hogy szavazzanak a képviselők a tárgyalandó
napirendi pontok megtárgyalásának elfogadásáról.
A Képviselő–testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a napirendi pontok tárgyalását.
A meghívóban meghirdetett napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el és tárgyalta
meg a Képviselő-testület:

NAPIRENDEK
1.
Előterjesztés a Tiszavasvári járóbeteg ellátás szakorvosi óraszámai vonatkozásában a
Rojkó-Med Kft.-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról
2.
Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. társasági
szerződésének módosításáról
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3.
Előterjesztés a Nyírségi Szakképzés-Szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. társasági
szerződésének módosításáról
4.

Egyebek

Tárgy (1.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári járóbeteg ellátás szakorvosi óraszámai
vonatkozásában a Rojkó-Med Kft.-vel kötött feladat-ellátási
szerződés módosításáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Témafelelős szóbeli kiegészítése:
Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető:
Elmondta, hogy az új feladat-ellátási szerződés elfogadásának feltétele a korábbi feladat
ellátási szerződés hatályon kívül helyezése. Ennek a korábbi elfogadására a 22/2017.(II.2.) Kt.
határozat 2. mellékleteként került sor, és ezért a határozat-tervezet 3. pontjában, ahol a
hatályon kívül helyezésről rendelkezik, tévesen szerepel a 3. melléklet, mivel a 22/2017.
határozat 2. mellékletének a hatályon kívül helyezése szükséges.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta azzal, hogy a határozattervezet 3. pontjában a 22/2017. (II.2.) Kt. számú határozatának 2. mellékletét helyezi
hatályon kívül.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
211/2017. (VIII.31.) Kt. számú
határozata
A Tiszavasvári járóbeteg ellátás szakorvosi óraszámai vonatkozásában a Rojkó-Med
Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítása
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Tiszavasvári járóbeteg ellátás
szakorvosi óraszámai vonatkozásában a Rojkó-Med Kft-vel kötött feladat-ellátási
szerződés módosítása” című előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:
1. Dönt arról, hogy a szakorvosi – szakorvosi és fogászati nem szakorvosi - feladatellátást
jelen határozat 1. mellékletében foglalt feladat-ellátási szerződés alapján kívánja
biztosítani, azzal, hogy elfogadja a jelen határozat 1. mellékletét képező feladat-ellátási
szerződést.
2. Kinyilatkozza, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által a Rojkó-Med Kft.,
mint feladatellátó számára - a Tiszavasvári járóbeteg ellátás szakorvosi óraszámai
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vonatkozásában megvalósuló feladatellátás tekintetében – megállapított vagyoni
biztosíték mértékétől eltérni nem kíván.
3. Hatályon kívül helyezi „A Tiszavasvári járóbeteg ellátás szakorvosi és nem szakorvosi
ellátásainak közbeszerzési eljárás módosításáról” szóló” 22/2017. (II.2.) Kt. számú
határozatának 2. mellékletét.
4. Felhatalmazza a polgármestert jelen határozat 1. mellékletét képező szerződés aláírására.
5. Felkéri a polgármestert, hogy
5.1 a Közbeszerzésekről szóló törvény előírásainak megfelelően gondoskodjon a tájékoztató
hirdetmény közzétételéről,
5.2 a döntésről tájékoztassa a Rojkó-Med Kft. és a TIVESZ Kft. ügyvezetőjét.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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1.

melléklet a 211/2017. (VIII.31.) Kt. számú határozathoz

FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
EGÉSZSÉGÜGYI JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI – szakorvosi – FELADATOK
mely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440
Tiszavasvári, Városháza tér 4. törzsszáma:732462 képviseli Dr. Fülöp Erik polgármester) a
továbbiakban, mint feladat átadó (továbbiakban: Átadó) és
ROJKÓ-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhelye: 4558 Ófehértó Besenyődi u. 11.
adószáma: 12451245-1-15 képviseli: Dr. Rojkó László ügyvezető) egészségügyi szolgáltató,
mint feladat átvevő (továbbiakban: Átvevő) - továbbiakban együttesen Felek - között alulírott
helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:
PREAMBULUM
Átadó a Tiszavasvári Járóbeteg szakellátási – szakorvosi és fogászati nem szakorvosi feladatokat önként vállalt önkormányzati feladatként saját fenntartásában az általa ezen célra
alapított Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (továbbiakban: TIVESZ
Kft.) útján látja el.
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „a Tiszavasvári járóbeteg ellátás
szakorvosi és nem szakorvosi ellátásainak közbeszerzési eljárásáról” szóló 315/2016.
(XII.22) Kt. számú határozatában – melyet a 22/2017. (II.2.) Kt. számú határozatával
módosított - kinyilatkozta azt a szándékát, hogy a Tiszavasvári járóbeteg ellátás
keretében működő szakorvosi és nem szakorvosi ellátások vonatkozásában
közbeszerzési eljárást ír ki, melynek eredményes és érvényes lefolytatását követően
feladatellátási szerződést köt a nyertes ajánlattevővel.
A Képviselő-testület a 68/2017. (III.30.) Kt. számú határozatával a Tiszavasvári járóbeteg
ellátás szakorvosi és nem szakorvosi feladatainak megvalósítására kiírt közbeszerzési
eljárás 1. részére vonatkozóan a ROJKÓ-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhelye:
4558 Ófehértó Besenyődi u. 11.) ajánlatát érvényesnek nyilvánította, majd a 82/2017.
(IV.11.) Kt. számú határozatával a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, a
nyertes ajánlattevő a ROJKÓ-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhelye: 4558
Ófehértó Besenyődi u. 11.)
1.
Felek - Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 315/2016. (XII.22.)
Kt. számú határozata alapján, melyet a 22/2017. (II.2.) Kt. számú határozatával módosított megállapodnak abban, hogy Átadó átadja, Átvevő átveszi – a TIVESZ Kft. jelenleg
hatályos működési engedélyében szereplő, e pontban felsorolt feladatellátáshoz tartozó
kapacitással – tiszavasvári járóbeteg szakellátással kapcsolatos közszolgáltatási
kötelezettséget, 2017. október 1. fordulónappal (továbbiakban: határnap), az alábbi
szakorvosi feladatellátások tekintetében:
a.)Képalkotó diagnosztika és radiológia terápia: röntgendiagnosztika és -terápia
szakmai főcsoporton belül röntgendiagnosztika szakmára heti 8 szakorvosi óra,
b.) Belgyógyászat szakmai főcsoporton belül 18 szakorvosi óra
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c.) Sebészet szakmai főcsoporton belül sebészet szakmára heti 8 szakorvosi óra,
d.) Szülészet-nőgyógyászat szakmai főcsoporton belül szülészet-nőgyógyászat
szakmára heti 14 szakorvosi óra,
e.) Fül-orr-gégegyógyászat szakmai főcsoporton belül fül-orr-gégegyógyászat
szakmára
heti
10
szakorvosi
óra,
f.) Szemészet szakmai főcsoporton belül szemészet szakmára heti 8 szakorvosi óra,
g.) Bőrgyógyászat szakmai főcsoporton belül bőr-és nemi beteg ellátás szakmára heti
5
szakorvosi
óra,
h.) Urológia szakmai főcsoporton belül urológia szakmára heti 6 szakorvosi óra,
i.) Reumatológia szakmai főcsoporton belül reumatológia szakmára heti 10
szakorvosi óra
j) Fogászati ellátás szakmai főcsoporton belül fogászati röntgen szakorvossal
szakmára 17 nem szakorvosi óra.
Ennek megfelelően a jelen pontban megjelölt járóbeteg szakellátási – szakorvosi -kapacitások
vonatkozásában a feladatellátásért felelős 2017. október 1. napjával Átvevő lesz.
1.2 Az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat
azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek:
1. ajánlati ár: nettó 3.800.000 Ft/hó
2. Fejlesztési koncepció:
2/1 vérvételi hely, gyűjtőállomások szervezése az egyes orvosok által levett vérért: nem
2/2. új szakellátások bevezetése:
endokrinológia igen
kardiológia igen
diabetológia igen
gyermek(nő)gyógyászat igen
2/3. magánfinanszírozású szolgáltatások bevezetése: igen
2/4. helyettesítés megszervezése a folyamatos ellátás érdekében: igen
2/5. tárgyi eszközök pótlása/karbantartása/felülvizsgálta: Tárgyi min. feltételek feletti
nagyértékű* eszközök biztosítása: igen
*nagyérték alatt Átadó a 4/2013. (I.11) Korm. rendelet szerinti fogalmat érti
2/6. további szakvizsgával rendelkező orvos foglalkoztatása szakvizsgák száma: 3 fő
2.
A szerződés időtartama: a járóbeteg ellátás szakorvosi és nem szakorvosi
ellátásainak közbeszerzésére kiírt – Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselőtestületének „A Tiszavasvári járóbeteg ellátás szakorvosi és nem szakorvosi ellátásainak
közbeszerzési eljárásáról” szóló 315/2016. (XII.22) Kt. számú határozatával elfogadott, és a
22/2017. (II.2.) Kt. számú határozatával módosított - közbeszerzési eljárás érvényes és
eredményes lefolytatását követően, a feladatellátáshoz szükséges jogerős működési
engedély megszerzése és a finanszírozási szerződés megkötése időpontjától, azaz 2017.
október 1. napjától 2021. július 12. napjáig tartó, határozott időre szól.
3.
Átvevő területi ellátási kötelezettsége a jelen megállapodással megszerzett járóbeteg
szakellátás vonatkozásában – „az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről” szóló 2006. évi
CXXXII. törvény 5/A. § (7) bekezdése alapján- változatlan marad. Az ellátási terület a
Tiszavasvári Járáshoz tartozó települések közigazgatási területére terjed ki, az alábbiak
szerint:
a.) Képalkotó diagnosztika és radiológia terápia: Tiszavasvári, Tiszalök, Tiszadada,
Tiszaeszlár,
Szorgalmatos
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b.) Belgyógyászat: Tiszavasvári, Tiszalök, Tiszadada, Tiszaeszlár, Szorgalmatos
c.)
Sebészet:
Tiszavasvári,
Tiszalök,
Tiszadada,
Tiszaeszlár,
Szorgalmatos
d.) Szülészet-nőgyógyászat: Tiszavasvári, Tiszalök, Tiszadada, Tiszaeszlár, Szorgalmatos
e.) Fül-orr-gégegyógyászat: Tiszavasvári, Tiszalök, Tiszadada, Tiszaeszlár, Szorgalmatos,
f.) Szemészet: Tiszavasvári, Tiszalök, Tiszadada, Tiszaeszlár, Szorgalmatos
g.) Bőrgyógyászat: Tiszavasvári, Tiszalök, Tiszadada, Tiszaeszlár, Szorgalmatos
h.)
Urológia:
Tiszavasvári,
Tiszalök,
Tiszadada,
Tiszaeszlár,
Szorgalmatos
i.) Reumatológia: Tiszavasvári, Tiszalök, Tiszadada, Tiszaeszlár, Szorgalmatos
j) Fogászati ellátás: Tiszavasvári, Tiszalök, Tiszadada, Tiszaeszlár, Szorgalmatos, Tiszadob
4.

Szakmai garanciák

4.1. Átvevő kijelenti, hogy jelen szerződés 1. pontjában megjelölt szakfeladatokat képes
ellátni. Átvevő vállalja, a feladat-ellátási kötelezettség címzettjeként az átvételt követően
gondoskodik a járóbeteg szakellátás folyamatos és zökkenőmentes működtetéséről.
4.2. Átvevő felelősséggel tartozik a feladat szakmai tartalma és minősége és tekintetében is,
ennek megfelelően rendszeresen nyomon követi szolgáltatások minőségét mérő mutatók
alakulását (ennek körében különösen a tízezer lakosra jutó szakmai mutatókat; járóbeteg
szakellátás kapacitás kihasználtságát; szakmánként az egyes beavatkozásokra jutó
percátlagokat; valamint a várólisták időbeli hosszának alakulását).
4.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a szakmai előkészítés során meggyőződtek arról, hogy
jelen szerződés 1. pontja szerint átadás-átvételre kerülő szakorvosi óra kapacitás birtokában az
átvevő képes az ellátási területhez tartozó lakosságot megfelelően kiszolgálni.
4.4. Az Átvevő nyilatkozik, az ellátás minőségének és színvonalának biztosítása céljából
minőségi indikátorokat képez, az ellátás minőségét és a szolgáltatási struktúra
megfelelőségét maga is rendszeresen ellenőrzi.
4.5. Átvevő köteles a feladatellátásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat,
szabványokat, hatósági, szakhatósági és műszaki előírásokat betartani.
4.6. Átvevő köteles jelen szerződésben szabályozott feladatellátás tekintetében az Átadó
részére évente beszámolni, legkésőbb a tárgyévet követő év március 15. napjáig.
4.7 Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv
ellátási kötelezettségébe tartozó közszolgáltatások közül a szerződésben meghatározott
szolgáltatásokat folyamatosan, a jogszabályokban és az egészségügyi szakmai szabályokban
előírtak betartásával, területi ellátási kötelezettséggel nyújtja.
5.

Jogutódlással kapcsolatos általános kérdések:

5.1. Felek megállapítják, hogy a feladatellátás tekintetében Átadó és Átvevő között
jogutódlás áll fenn.
5.2. Felek megállapítják, hogy jelen szerződéses konstrukcióban Átvevő vagyoni
biztosíték adására köteles. Átvevő vállalja, hogy a vonatkozó jogszabályban
meghatározott szabályoknak megfelelően és mértékben vagyoni biztosítékot ad, melynek
mértéke 8.302.320 Ft., azaz nyolcmillió-háromszázkétezer-háromszázhúsz forint.
A vagyoni biztosíték módja: hitelintézetnél lekötött és elkülönítetten kezelt pénzösszeg
(pénzbeli letét)
5.3. Felek vállalják, hogy a működési alapdokumentumok (különösen működési engedély;
finanszírozási szerződés) tekintetében együttműködnek a jelen szerződés alapján
szükséges módosítások (törlések) elvégzésében.
5.4. Átvevő vállalja, hogy a feladatellátás folyamatossága érdekében gondoskodik a
működési engedély megszerzéséről, illetve a finanszírozási szerződés megkötéséről,
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valamint a működés megkezdéséhez, illetve jogszerű feladatellátás fenntartásához szükséges
tőke és likviditás biztosításáról.
5.5. Átvevő tudomásul veszi, hogy a kapacitás-bővítés, valamint a kapacitásátcsoportosítás iránti kérelem/pályázat benyújtásához Átadó előzetes jóváhagyása
szükséges.
5.6. Felek vállalják, hogy a kapacitásbővítés, valamint kapacitás-átcsoportosítás iránti
kérelem/pályázat benyújtásában együttműködnek.
5.7. Átvevő vállalja, hogy a kapacitásbővítés, valamint kapacitás-átcsoportosítás iránti
kérelem/pályázat benyújtásában együttműködik a Tiszavasvári járóbeteg szakellátás
nem szakorvosi feladatellátását biztosító feladatellátóval.
5.8 Felek megállapodnak abban, hogy Átvevő jogosult a feladatellátás érdekében, az ahhoz
szükséges közreműködői szerződéseket önállóan megkötni.
6.
A tárgyi feltételek biztosításával kapcsolatos kérdések:
A feladat-ellátási kötelezettség átadásával egyidejűleg Átadó a feladatellátáshoz szükséges
ingatlan és ingó vagyont Átvevő részére bérbe adja, Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testülete 315/2016. (XII.22.) Kt. számú határozatával – melyet a 22/2017.
(II.2.) Kt. számú határozatával módosított - elfogadott bérleti szerződés alapján.
Átvevő tudomásul veszi, hogy a működési engedély megszerzéséhez, fenntartásához
esetlegesen szükségessé váló egyéb tárgyi feltételek biztosításával kapcsolatosan a
határnapot követően Átadót semmiféle kötelezettség nem terhelheti.
7.
Munkavállalókkal kapcsolatos kérdések:
Átvevő tudomásul veszi, hogy a TIVESZ Kft-nél az átadás-átvétel tárgyát képező, jelen
szerződés 2. pontjában meghatározott járóbeteg szakellátási szakorvosi feladatellátásban
munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállalók tekintetében - a Munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján - az átadásátvétel időpontjában fennálló munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek az
átadóról az átvevő munkáltatóra szállnak át.
Átvevő vállalja, hogy a TIVESZ Kft-nél az átadás-átvétel tárgyát képező járóbeteg
szakellátási feladathoz kapcsolódóan megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott
munkavállalók részére, az adott megbízási jogviszonyukkal azonos tartalommal és
feltétellel ajánlatot tesz a továbbfoglalkoztatásukra.
Szerződő Felek nyilatkoznak, hogy a jelen Megállapodás aláírását megelőzően a törvény által
előírt tájékoztatási, egyeztetési kötelezettségeiknek eleget tettek.
8.
Egészségügyi dokumentációval, adatkezeléssel kapcsolatos kérdések:
Felek nyilatkoznak, hogy az egészségügyi szolgáltatások teljesítése során keletkezett és a
folyamatos szolgáltatáshoz szükséges egészségügyi dokumentációk és valamennyi adat
átadás-átvételét az adatvédelemre vonatkozó szabályok figyelembevételével egymással
kölcsönösen együttműködve lebonyolítják az alábbiak szerint:
- átadó vállalja, hogy a járóbeteg szakellátással kapcsolatosan átadandó egészségügyi és
egyéb dokumentációról, és a dokumentumok tárolási helyéről-, és formájáról (elektronikus,
nyomtatott, képi) összefoglaló jegyzéket készít,
- átvevő nyilatkozik, hogy az átvételre kerülő dokumentumok őrzéséről és kezeléséről az
adatvédelemre vonatkozó mindenkori szabályok szerint gondoskodik.
9.
Finanszírozási kérdések:
9.1. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (továbbiakban Kormányrendelet)
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27/A. § (1) bekezdés h) pontja értelmében az Átadó - a finanszírozási szerződésében
lekötött - az átadott feladathoz tartozó teljesítmény volument átadja az Átvevő részére.
A Kormányrendelet 6/C. § (2) bekezdése alapján, a finanszírozási jogosultságait a jelen
feladat-átadási megállapodás aláírásával az Átvevő szerzi meg, így a Kormányrendelet
6/C. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az általa jelentett és elszámolható teljesítmények
után járó díjat az OEP a jogutód egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó szabályok szerint
a Átvevő részére utalványozza a határnapot követő kifizetések vonatkozásában.
Átadó a feladatellátási szerződés hatálya alatti időszakra nézve hozzájárul ahhoz, hogy a
szakellátások ellátására nyújtott OEP finanszírozási összeg közvetlenül az Átvevő
bankszámláján kerüljön jóváírásra. Az OEP finanszírozáson felüli részt Átvevő havonta
közvetlenül számlázza az Átadónak, aki az OEP finanszírozást meghaladó összegről kiállított
és leigazolt számlát annak kézhezvétele után, havonta:
— ha Átvevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a Kbt. 135.§ (3) bekezdése
— ha nincs alvállalkozói bevonás a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdés szerint, 30 napon belül,
átutalással teljesíti az Art. 36/A. § figyelembevételével. Előleget nem fizet.
9.2. Átvevő (nyertes ajánlattevő)
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Átvevő (nyertes ajánlattevő)
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az Átadó
(ajánlatkérő) számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
ügyletekről az Átadót (ajánlatkérőt) haladéktalanul értesíti.
A külföldi adóilletőségű Átvevő (nyertes ajánlattevő) köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenül beszerezhet az Átvevőre (nyertes ajánlattevőre) vonatkozó adatokat az országok
közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
10. A szerződés felmondása
10.1.Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést rendes felmondással nem lehet
felmondani.
10.2. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés írásban, közös megegyezéssel
megszüntethető.
10.3. Jelen szerződést bármely fél írásban, rendkívüli felmondással felmondhatja, az
alábbi esetekben:
A másik fél bármilyen szerződésszegő magatartása esetén, amennyiben a szerződésszegő
fél az erre vonatkozó írásbeli felszólítás átvételét követő 8 napon belül nem tesz eleget a
szerződésben foglalt kötelezettségének, a jogosult fél további 8 napon belül írásban
rendkívüli felmondással felmondhatja a szerződést, a felmondás közlését követő hónap
utolsó napjával.
10.4. Átvevőnek a szerződést az irányadó jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek
megfelelően kell teljesíteni. Ha a szerződés megszűnése az Átvevő felróható
szerződésszegő magatartására vezethető vissza, úgy köteles az Átadórészére a megszűnés
időpontjától visszafelé számított egy évben kifizetett szolgáltatási ellenérték 2 havi
átlagának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér megfizetésére.
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11. Szerződés teljesítése
A szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve
közösen ajánlatot tevőknek vagy - ha az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet létrehozásának
kötelezettségét előírta vagy azt lehetővé tette - a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők), vagy az
ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) kizárólagos részesedésével létrehozott
gazdálkodó szervezetnek (a továbbiakban: projekttársaság) kell teljesítenie.
Az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett
szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott
kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt
esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az
alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek
bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás,
egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az ajánlattevő e szervezet vagy
szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében
bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági
szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a
közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.
A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont
alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az
ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés
teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem
nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát
benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
Az eljárás során az ajánlattevő által bemutatott valamely szervezet vagy szakember
bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait
figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az
ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás
olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe
vett minden releváns körülmény - különös tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja
szerinti esetben az értékelt személyi állomány - tekintetében az eljárásban bemutatott
szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak az
ajánlatkérő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett
minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül
bemutatásra.
Az Átadó személye csak a Kbt. 139. § (1) bekezdésben előírt esetekben változhat.
12. Egyéb rendelkezések
12.1. A jelen megállapodás a felek általi aláírás napján lép hatályba.
12.2. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatban jognyilatkozat
érvényesen kizárólag írásban tehető.
12.3. Szerződő felek a jelen szerződéssel kapcsolatos vitáikat békésen, egyeztetés útján
kívánják rendezni. Jogvita esetére a szerződő felek értékhatártól függően kikötik és alávetik
magukat a Nyíregyházi Járási Törvényszék kizárólagos illetékességének.
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12.4. A jelen megállapodást a felek képviselői elolvasták, közösen értelmezték, és mint
akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.
12.5. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok
előírásait kell alkalmazni.
12.6. Jelen szerződés bármely pontjában Ajánlatkérő alatt Átadót, míg Ajánlattevő alatt
Átvevőt kell érteni.
Tiszavasvári, 2017. augusztus 31.

…………………………
Átadó
Tiszavasvári Város Önkormányzata
képviseletében
Dr. Fülöp Erik polgármester

………………………………
Átvevő
ROJKÓ-MED Kft.
képviseletében
Dr. Rojkó László ügyvezető
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Tárgy (2.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit
Kft. társasági szerződésének módosításáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Berbécs Ibolya köztisztviselő

Témafelelős szóbeli kiegészítése:
Berbécs Ibolya szóbeli kiegészítése:
Elmondta, hogy a társaság társasági szerződésében a cégbíróság egy hiányosságot vélt
felfedezni. A szerződés 11.1. pontja egy mondattal kiegészül, hogy a taggyűlés ülései
nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghozott esetekben korlátozható. Ezzel a
11.15 pontja törlésre kerül, és a 11.16. pontja számozása megváltozik 11.15. pontra.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
212/2017.(VIII.31.) Kt. számú
határozata
Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződésének
módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§.-ában foglalt hatáskörében
eljárva a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft.(továbbiakban: Kft.) társasági
szerződése módosításáról az alábbiak szerint határoz:
1. A Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. egységes szerkezetbe foglalt
társasági szerződését a határozat 1. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 2.számú mellékletében szereplő
társasági szerződést módosító okiratot aláírja.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. ügyvezetőjét jelen határozatról tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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212/2017.(VIII.31.) Kt. számú határozat 1. számú melléklete
TÁRSASÁGI

SZERZŐDÉS

KÖZHASZNÚ TÁRSASÁGBÓL ÁTALAKULÁSSAL LÉTREJÖVŐ KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ
– UTÓBB KÖZHASZNÚ – NONPROFIT TÁRSASÁG LÉTREHOZÁSÁRÓL
Preambulum
Alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. tv. (továbbiakban: Ptk.) 57–60. §-ai, a
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény [továbbiakban: Gt.], valamint a közhasznú
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. alapján jogi személyiséggel rendelkező közhasznú társaságot
hoztak létre 2005. május 10. napján, Nyírvidék TISZK Kht. Nyíregyháza – Nagykálló – Tiszavasvári
Nyírvidék Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaság néven, amely társaság a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által vezetett cégjegyzékbe Cg.15-14000.169. cégjegyzékszámon került bejegyzésre. (A társaság társasági szerződését alapítók utóbb
több ízben módosították.)
1. A társaság feladata, célja
1.1.) A szerződő felek a 2004. szeptember 29–én kötött konzorciumi megállapodásuk (a továbbiakban
Konzorciumi Megállapodás) alapján pályázatot nyújtottak be a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi
Minisztérium által kiírt Humán-erőforrás Fejlesztési Operatív Program alábbi pályázati komponenseire
(a továbbiakban: Pályázat):



HEFOP/2004/3.2 intézkedés: A szakképzés tartalmi, módszertani, és szerkezeti
fejlesztése 2. komponens: Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása
HEFOP/2004/4.1. intézkedés: Az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztése 1.
komponens: Térségi Integrált Szakképző Központok infrastrukturális feltételeinek javítása

1.2.) Ennek alapján a szerződő felek, mint alapító tagok, a pályázatban vállalt kötelezettségüknek
eleget téve, létrehozták a közhasznú társaságot.
1.3.) Alapítók, mint a társaság tagjai – figyelemmel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv.
(Gt.) XIV. fejezetében szereplő rendelkezésekre – megállapodtak abban, hogy a Gt. átalakulásra
vonatkozó rendelkezései alapján az eredetileg közhasznú társaságként létesített fent írott céget
kiemelkedően közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakították át, meghatározatlan
időre, azzal, hogy az ily módon létrejövő nonprofit korlátolt felelősségű társaság a közhasznú társaság
általános jogutódja; erre figyelemmel korrigálták a jogutód társaság Társasági szerződését.
1.4.) Alapítók, mint a társaság tagjai – figyelemmel alapvetően a 2014. március 15. napján hatályba
lépett 2013. évi V. törvény {(új) Ptk.; a továbbiakban: új Ptk.} gazdasági társaságokról szóló
rendelkezéseire, – megállapodnak abban, hogy az eredetileg közhasznú társaságként létesített, majd
kiemelkedően közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társasággá átalakított céget a továbbiakban
meghatározatlan időre létrehozott közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságként szerepeltetik
– egyúttal az új Ptk hatálya alá helyezik, amely a fentebb írott (többször átalakult) társaság általános
jogutódja; erre figyelemmel korrigálják, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalják a
(jogutód) társaság Társasági szerződését, a következők szerint:
2. A társaság jogállása
2.1.) Az időközi jogszabályváltozás eredményeképpen a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.
törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi
LXXVII. törvény, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.
évi IV. törvény, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény érvényesül a korábbi szabályok
helyett; a társaság a továbbiakban közhasznú jellegű.
A közfeladatok ellátása érdekében a Társaság közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik.
Erre figyelemmel felek rögzítik, hogy a Társaság gazdálkodása során elért eredményét a tagok nem
vonhatják el, azt kizárólag a létesítő okiratában meghatározott tevékenységeikre fordíthatják.
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2.2.) A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független,
azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet országgyűlési és fővárosi, illetve
megyei képviselő-választáson, pártnak tagja nem lehet.
2.3.) A Társaság a Társasági Szerződése szerinti tevékenységének és gazdálkodásának
legfontosabb adatait évente nyilvánosságra hozza a tagok honlapjain.
2.4.) A tagok mint a társadalom közös szükségleteinek kielégítéséért felelős szervezetek kijelentik,
hogy a Társaság az alapítók 2.1 pontban hivatkozott, törvényben meghatározott szakképzési nevelési
és oktatási, képességfejlesztési és ismeretterjesztési, valamint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű
rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítését, és a kapcsolódó munkaerő-piaci szolgáltatások
közfeladatainak végzését látja el a továbbiakban.
2.5.) A fentiekre tekintettel a Társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.)
szerinti közhasznú szervezet.
3. A társaság elnevezése
3.1.) A Társaság cégneve:

Nyírvidék Képző Központ
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

3.2.) A társaság rövidített elnevezése: Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.
4. A társaság székhelye, központi ügyintézés helye
A társaság székhelye, központi ügyintézés helye:

4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.

5. A társadalmi közös szükséglet kielégítésért felelős szervek
5.1.) A társadalmi közös szükséglet kielégítésért felelős szervek:




Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Nagykálló Város Önkormányzata

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
4320 Nagykálló, Kállai kettős tér 1.

5.2.) A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervekkel kötött megállapodás nyilvános,
azokba bármely érintett személy a jelen szerződés 13. pontjában foglalt feltételekkel betekinthet.
6. A társaság alapítói
6.1.)
6.2.)
6.3.)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Nagykálló Város Önkormányzata

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
4320 Nagykálló, Kállai kettős tér 1.

7. A társaság tevékenysége
7.1.) A társaság tevékenységi körének tagozódása a következő:
a) A társaság közhasznú tevékenységei:
Tudományos tevékenység, kutatás;
TEÁOR szerint:

Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés:
TEÁOR szerint:

PR, kommunikáció

Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Piac-, közvélemény kutatás
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M.n.s e. szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

Alapfokú oktatás

Általános középfokú oktatás

Szakmai középfokú oktatás

Könyvtári, levéltári tevékenység
Kulturális tevékenység:
TEÁOR szerint:

Könyvkiadás

Napilapkiadás

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

Egyéb kiadói tevékenység

Hangfelvétel készítése, kiadása

Fordítás, tolmácsolás

Összetett adminisztratív szolgáltatás

Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának
elősegítése – ideértve a munkaerő–kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások:
TEÁOR szerint:

Munkaközvetítés

Munkaerőkölcsönzés

Egyéb emberi erőforrás-ellátás, -gazdálkodás

M.n.s. egyéb oktatás

Oktatást kiegészítő tevékenység
b) A társaság főtevékenysége:


Szakmai középfokú oktatás

c) A társaság üzletszerű és közhasznú tevékenységei:



























Szakmai középfokú oktatás - főtevékenység
Napilapnyomás
Nyomás (kivéve: napilap)
Nyomdai előkészítő tevékenység
Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
Egyéb sokszorosítás
Könyvkiadás
Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
Napilapkiadás
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Egyéb kiadói tevékenység
Egyéb szoftverkiadás
Hangfelvétel készítése, kiadása
Számítógépes programozás
Információ-technológiai szaktanácsadás
Számítógép-üzemeltetés
Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Ingatlankezelés
PR, kommunikáció,
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás,
Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,
Reklámügynöki tevékenység
Médiareklám
Piac-, közvélemény kutatás,
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Fordítás, tolmácsolás
M.n.s e szakmai, tudományos, műszaki tevékenység,
Munkaközvetítés
Munkaerőkölcsönzés
Egyéb emberi erőforrás-ellátás, -gazdálkodás
Építményüzemeltetés
Összetett adminisztratív szolgáltatás
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Alapfokú oktatás,
Általános középfokú oktatás,
M.n.s. egyéb oktatás
Oktatást kiegészítő tevékenység
Könyvtári, levéltári tevékenység
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A társaság a képesítéshez kötött tevékenységeket csak akkor kívánja végezni, ha az adott képesítés
tagjai, alkalmazottai, vagy a társaság javára tevékenykedők által biztosított.
A társaság engedélyhez kötött, vagy koncesszió alá eső tevékenységeket csak az arra vonatkozó
engedély (koncesszió) birtokában kíván folytatni.
7.2.) A társaság által végzett üzletszerű gazdasági tevékenysége kiegészítő jellegű, vállalkozási
tevékenységét közhasznú tevékenység elősegítése érdekében, a társaság közhasznú céljait nem
veszélyeztetve végzi.
7.3.) A társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy
törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek vagy a
helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.
Ezen tevékenységek alapvetően a következők:
 a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezései alapján ellát gyakorlati
képzéssel összefüggő feladatokat;
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján ellát elméleti
jellegű képzési és nevelési feladatokat;
 a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény rendelkezései alapján ellát elméleti és
gyakorlati jellegű képzési feladatokat;
 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
rendelkezései alapján ellát képzési – nevelési / átképzési, ismeretterjesztési, munkaerő-piaci
szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos feladatokat.
7.4.) A társaság befektetési tevékenységet nem folytat.
8. A közhasznú jogállás megszerzéséhez szükséges működési feltételek
a) a társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú
szolgáltatásaiból,
b) a társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi,
c) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában
meghatározott tevékenységére fordítja,
d) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet országgyűlési és fővárosi, illetve
megyei képviselő-választáson, nem lehet alapító tagja párt, továbbá nem nyújthat
pártoknak anyagi támogatást.
e) A társaság belső szabályzata rendelkezik:
 olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a taggyűlés döntésének tartalma,
időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha
lehetséges személye) megállapítható,
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a taggyűlés döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra
hozatali módjáról,
a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való
betekintés rendjéről, valamint
a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának,
beszámolói közlésének nyilvánosságáról.

9. A társaság vagyona
9.1.) A társaság törzstőkéje 3.000.000,-Ft, azaz Hárommillió forint (amely teljes egészében pénzbeli
betétből áll).
9.2.) A törzstőke az alábbi törzsbetétekből tevődik össze:
9.2.1.) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
9.2.2. Tiszavasvári Város Önkormányzata
9.2.3.) Nagykálló Város Önkormányzata

2.370.000,-Ft
330.000,-Ft
300.000,-Ft

(79 %)
(11 %)
(10 %)

9.3.) A társaság tagjai a jelen szerződés aláírásával is rögzítik, hogy a társaság átalakuláskori
törzstőkéje az átalakulás kapcsán a számviteli jogszabályok értelmében a társaság rendelkezésére
áll.
9.4.) A tagok pótbefizetésre nem kötelezhetőek.
10. Egyéb működési feltételek
10.1.) A társaság határozatlan időre alakul.
10.2.) Szerződő felek rögzítik, hogy a társaság – mint nonprofit kft – működését az átalakulás
bejegyzéséről szóló cégbírósági végzésben meghatározott naptól kezdte meg; első üzleti éve ezen
időponttól 2009. december 31-éig tartott. Egyebekben az üzleti év a naptári évvel azonos.
10.3.) A társaság a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezményekre legkorábban a társaság
közhasznú jogállásának megszerzésének időpontjától, vagyis a társaság közhasznú jogállású
nonprofit társaságként bejegyzésének időpontjától jogosult.
11. A társaság vezető szerve
A taggyűlés
11.1.) A társaság legfőbb szerve a taggyűlés. A taggyűlés ülései nyilvánosak, amely
nyilvánosság jogszabályban meghozott esetekben korlátozható.A taggyűlésen a tagokat az
általuk befizetett törzstőke arányában rendelkeznek szavazati joggal. A tagokat a törzstőke mértékével
számolva 30.000,-Ft-ként 1 szavazat illeti meg. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Nagykálló Város Önkormányzata

79 szavazat
11 szavazat
10 szavazat

11.2.) A tagok személyes jelenléte nélkül, telekommunikációs eszközök igénybevételével is
megtartható a taggyűlés. Így többek között telefonon, vagy interneten keresztül
konferenciabeszélgetés keretében is lefolytatható a taggyűlés. Az ügyvezető az így megtartott
taggyűlésről hangfelvételt készít, amely alapján elkészíti és aláírásával hitelesíti a jegyzőkönyvet. A
taggyűlés időpontjától számított 8 napon belül postai, telekommunikációs vagy elektronikus úton
megküldi a tagoknak, akik arra a kézhezvételtől számított 8 napon belül észrevételt tehetnek. A tagok
észrevételeit követően a véglegesített jegyzőkönyv alapján teszi meg az ügyvezető a szükséges
intézkedéseket.
11.3.)

A tagok taggyűlés tartása nélkül, írásban is hozhatnak határozatokat.
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Az írásbeli döntésre bocsátott határozat tervezetét írásban (postai úton, vagy telefaxon, vagy emailben) és a döntésre legalább nyolc napot biztosítva kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat
írásban (postai úton, telefaxon, vagy e-mailben) adják le. A tagok egyszerű szótöbbséges, minősített
szótöbbséges és egyhangú határozatokat is hozhatnak írásbeli döntéshozatal útján. A határozatot az
utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről az
utolsó szavazat beérkezését követő nyolc napon belül kell a tagokat írásban tájékoztatni.
11.4.) Bármely tag kérése esetén írásbeli szavazás helyett taggyűlést kell tartani.
11.5.) A nem szabályosan összehívott, illetve megtartott taggyűlésen hozott határozatot a tagok – 30
napon belül – egyhangú határozattal érvényesnek ismerhetik el.
11.6.) A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a. a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
b. pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
c. elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
d. az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
e. az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
f. eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;
g. üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
h. a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
i. a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának
megállapítása;
j. a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
k. olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával,
ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával (új Ptk. 8:1. §), illetve élettársával
köt;
l. tagok, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni
követelések
érvényesítése;
m. a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által
történő megvizsgálásának elrendelése;
n. az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés
tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
o. a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
p. a társasági szerződés módosítása;
q. a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
r. törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
s. törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
t. törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek
arányától való eltérés megállapítása;
u. törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
v. mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés
kizárólagos hatáskörébe utal.
11.7.)

A taggyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza meg.

11.8.)

Legalább a szavazatok 4/5 -e (80 szavazat) szükséges az alábbi döntések meghozatalához:
a. a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának
megállapítása;
b. a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása;
c. a társasági szerződés módosítása,
d. a társaság megszűnésének elhatározása,
e. belső szervezeti működési szabályzat jóváhagyása
f. a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel, a közhasznú
tevékenység folytatásának feltételeiről kötött megállapodásról szóló döntés,
Egyhangú szavazati arány szükséges az alábbi döntésekhez:
a. a tagok társasági szerződésben foglalt kötelezettségeinek növeléséhez,
b. új kötelezettségek megállapításához,
c. az egyes tagok külön jogainak csorbításához,

11.9.)
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11.10.) A taggyűlést évente legalább egyszer a számviteli beszámoló elfogadására össze kell hívni. A
társaság a számviteli beszámoló részeként a Civil törvény előírásainak megfelelően közhasznúsági
mellékletet készít. A beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a Társaság a Civil törvény
előírásainak megfelelően letétbe helyezi és közzéteszi.
11.11.) A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdéskörben csak a tagok hozhatnak döntést.
11.12.) A taggyűlésen a felügyelő bizottság tagjai – tanácskozási joggal – részt vesznek.
11.13.) A könyvvizsgáló az új Ptk. 3:131. § (1) bekezdése alapján köteles a taggyűlésen részt venni.
11.14.) A taggyűlésen a tagot erre meghatalmazott személy is képviselheti.
meghatalmazott az ügyvezető, a felügyelő bizottság tagja és a könyvvizsgáló.
A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Nem

lehet

11.15.) A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével az ügyvezető hívja össze. A meghívó elküldése
és a taggyűlés napja között legalább 7 napnak kell eltelnie. A taggyűlés akkor határozatképes, ha
legalább a törzstőke 80 %-t képviselő tagok jelen vannak. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az
emiatt megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlevők által képviselt
törzstőke mértékétől függetlenül határozatképes. A határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés
összehívása az eredeti taggyűlés meghívójában megjelölt feltételekkel történik.
12. A taggyűlés összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok
12.1.) A taggyűlés határozathozatalában – a közhasznú jelleg kapcsán – a társaságot érintő
döntéshozatala során nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek tagja vagy tagjának közeli
hozzátartozója (új Ptk. 8:1. §), élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján:
a.
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b.
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
12.2.) Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
13. A társaság nyilvánossága
13.1.) A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlevőket és az általuk képviselt
szavazati jog mértékét. A jegyzőkönyvből a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye
is megállapítható. A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy – a taggyűlésen jelen levő, hitelesítőnek
megválasztott – tag írja alá. A jegyzőkönyvet haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe.
13.2.) Az ülések határozatait a meghozataluktól számított 5 napon belül postai úton kell közölni a
távolmaradt érintettekkel. Ennél rövidebb határidőt akkor köteles a társaság teljesíteni, amennyiben
azt a hozott határozat jellege megköveteli.
Ezzel egyidejűleg a társaság és az alapítók székhelyén található nyilvános hirdetőtáblára is ki kell
függeszteni legalább 30 napra a meghozott határozatok szövegét. Az alapítók kötelesek a
hirdetményekre helyet biztosítani a hirdetőtáblán, másrészt külön a társaság székhelyén.
13.3.) A közhasznú jelleg kapcsán a társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a
társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben bárki betekinthet, saját
költségére másolat készítését kérheti. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem
benyújtása történhet rövid úton, telefonon, írásban, telexen, telefaxon, e-mail-en. A betekintést kérő
kérelmének az ügyvezető a kérelem tudomására jutásától számított 3 munkanapon belül köteles
eleget tenni. Az ügyvezető akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni az iratbetekintés
ellenőrzéséhez.
13.4.) A társaság éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés és a társadalmi közös szükséglet
kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás megtekinthető a 13.3.) pontban meghatározott
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feltételekkel. A társaság éves beszámolója megtekinthető a társaság székhelye szerint illetékes
cégbíróságon is.
13.5.) A társaság a működésével kapcsolatos ülésekről köteles jegyzőkönyvet készíteni. A társaság
működésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos ülésekről a szolgáltatást igénybe
vevő intézményt értesíteni kell.
Az értesítési határidők megegyeznek a taggyűlés ülése összehívásának rendjével.
Egyébként a megjelölt kedvezményezetti kör semmilyen más feltétellel nem zárt és nem korlátozott.
13.6.) A szolgáltatás igénybevétele módjának közlése történhet közvetlenül a szolgáltatás
igénybevevőjének megkeresésével, illetve a 13.2.) pontban megjelölt hirdetőtáblán a hozott határozat
jellegétől függően.
13.7.) A létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi és
országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza.
14. A társaság képviseletének és cégjegyzésének módja
14.1.) A társaság ügyvezetőjének a szerződő felek
Kőhegyi Edit Zsuzsanna

(szül. Kőhegyi Edit Zsuzsanna; Nyíregyháza, 1972. június 08;
a.n. Kovács Piroska)
4400 Nyíregyháza, Ady Endre utca 11. 1. em. 6. a. sz. alatti
lakost

választják meg.
Kőhegyi Edit Zsuzsanna ügyvezetői megbízása 2016. augusztus 01. napjától kezdődően
meghatározatlan időre szól.
14.2.) Az ügyvezető a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személytől
elvárható fokozott gondossággal, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles
ellátni. A jogszabályok, a társasági szerződés, illetve ügyvezetési kötelezettségeinek vétkes
megszegésével a gazdasági társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel a
társasággal szemben.
14.3.) Ügyvezetői tisztségviselői feladat csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye.
14.4.) A munkáltatói jogokat a társaság alkalmazottai felett az ügyvezető gyakorolja.
14.5.) A cégjegyzés akként történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégnév alá az
ügyvezető önállóan írja nevét az aláírás-mintája, illetve az aláírási címpéldány szerint.
15. Az ügyvezetőre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok
15.1.) Nem lehet a közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése
miatt jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
jogkövetkezmények alól nem mentesült.
15.2.) Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban
megjelölt tevékenységet folytató közhasznú szervezetben nem lehet ügyvezető.
15.3.) A közhasznú szervezet megszűnését követő 3 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezetnél volt vezető tisztségviselő (a
megszűnést megelőző két évben legalább egy évig), amely a jogutód nélküli megszűnésekor az állami
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki; illetve vele szemben az állami adó- és vámhatóság
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jelentős összegű adóhiányt tárt fel; vagy üzletlezárásra (üzletlezárást helyettesítő bírságra) került sor;
illetve adószáma felfüggesztettésre vagy törlésre került.
15.4.) Az ügyvezető és azok közeli hozzátartozója (új Ptk. 8:1. §) nem köthet a saját nevében vagy
javára a közhasznú szervezet tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt a társasági
szerződés (alapító okirat, alapszabály) kifejezetten megengedi.
15.5.) A gazdasági társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója (új Ptk. 8:1. §) ugyanannál a
társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg .
15.6.) Közhasznú szervezet az ügyvezetőt, valamint e személy hozzátartozóját – a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
16. A közhasznú társaság működésének ellenőrzése: a felügyelő bizottság
16.1.) A társaságnál három tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság tagjainak
jelölése az alábbiak szerint történik: 1 tagot Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, 1 tagot
Tiszavasvári Város Önkormányzata, 1 tagot Nagykálló Város Önkormányzata jelölhet.
16.1.1.)

Hollósiné Magyar Margit

szül.: Ófehértó, 1945. december 17.
a. n.: Popovics Margit
lakcím: 4400 Nyíregyháza, Sarkantyú u. 7.

16.1.2.)

Balogh Imre

szül.: Nyíregyháza, 1975. december 31.
a.n.:
Nagy Mária
lakcím: 4320 Nagykálló, Bocskai u.19.

szül.: Nyíregyháza, 1964. augusztus 29.
a.n.:
Volosinovszki Margit
lakcím: 4440 Tiszavasvári, Hősök u. 29.
A felügyelő bizottság tagjait 2016. június 01. napjától 2019. június 30. napjáig terjedő időre választják
meg a tagok.
16.1.3.)

Szabó Zoltán

17. A felügyelő bizottság létrehozására, működésére és hatáskörére vonatkozó szabályok
17.1.) A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt (szükség
esetén elnökhelyettest) választ. A felügyelő bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de
legalább három tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.
17.2.) A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A
felügyelő bizottság tagját e minőségében a társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
17.3.) A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti.
Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban
kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a
felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a
kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
17.4.) A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági
társaság legfőbb szerve hagy jóvá.
17.5.) Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma a társasági szerződés meghatározott létszám alá
csökken vagy nincs aki az ülését összehívja, a társaság ügyvezetése a felügyelő bizottság
rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni a taggyűlést.
17.6.) A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja,
illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az
ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
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17.7.) A felügyelő bizottsági tagok megbízatásának időtartama eltérhet attól az időtartamtól, amelyre
vonatkozóan a társaság taggyűlése a vezető tisztségviselőket megválasztotta.
17.8.) A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaság felé az
ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
17.9.) A felügyelő bizottság – a jogi személy érdekeinek megóvása céljából – ellenőrzi a közhasznú
szervezet ügyvezetését, működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől
jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a
közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
17.10.) A felügyelő bizottság tagja a taggyűlésen tanácskozási joggal részt vesz.
17.11.) A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult tagokat tájékoztatni, és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
 a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult taggyűlés
döntését teszi szükségessé;
 a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
17.12.) Az intézkedésre jogosult taggyűlést a felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől
számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a taggyűlés
összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.
17.13.) Ha a taggyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem
teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó
szervet.
17.14.) Ha a felügyelő bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés
megszegését észleli, köteles haladéktalanul összehívni a közhasznú társaság taggyűlését.
18. A felügyelő bizottság összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok
18.1. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, aki
a.
taggyűlés elnöke vagy tagja,
b.
a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, kivéve, ha
másképp nem rendelkezik,
c.
a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatásokat;
d.
az a) – c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója (új Ptk. 8:1. §).
18.2.) A közhasznú szervezet megszűnését követő 3 évig nem lehet más közhasznú szervezetnél a
felügyelő bizottság tagja az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezetnél volt vezető
tisztségviselő (ügyvezető, felügyelő bizottsági tag, a megszűnést megelőző két évben legalább egy
évig), amely a jogutód nélküli megszűnésekor az állami adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki;
illetve vele szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel; vagy
üzletlezárásra (üzletlezárást helyettesítő bírságra) került sor; illetve adószáma felfüggesztettésre
vagy törlésre került.
18.3.) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
19. A könyvvizsgáló
19.1.)

A taggyűlés által kijelölt könyvvizsgáló: „TAX – CONTIR” Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és
Gazdasági Szolgáltató Kft.
(kamarai nyt. száma: 000666.
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cégjegyzékszáma: Cg.15-09-063.325.)
székhelye: 4400 Nyíregyháza, Csipke u.16. II. 6.
A könyvvizsgálatért felelős személy:

Hollós András okleveles könyvvizsgáló
(a. n : Petrikovics Erzsébet;
könyvvizsgálói ig. sz.: 001965)
lakcím: Nyíregyháza Csipke u. 16. II. 6.

A könyvvizsgáló megbízatása 2016. július 01. napjától 2019. június 30. napjáig tart.
A könyvvizsgáló megbízatásának megszűnése esetén új megbízás három évre adható.
19.2.) A társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét
könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a
számviteli törvény szerinti beszámolóról a társaság taggyűlése nem hozhat döntést. Emellett a
könyvvizsgáló a társaság taggyűlése elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles
megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a
jogszabályi előírásoknak.
19.3.) A könyvvizsgáló betekinthet a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő
bizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláját,
pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.
19.4.) A könyvvizsgáló a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.
19.5.) A könyvvizsgáló a társaság taggyűlésén ülésén köteles részt venni. Ha ez szükséges, a
könyvvizsgálót tanácskozási joggal az ügyvezető szerv, illetve a felügyelő bizottság ülésére is meg
lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. Ez
utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.
19.6.) Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság
vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető
tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja
maga után, köteles a társaság taggyűlésének összehívását kérni.
19.7.) Ha a társaság legfőbb szervét nem hívják össze, vagy a legfőbb szerv a jogszabályok által
megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet
ellátó cégbíróságot értesíteni.
19.8.) A könyvvizsgáló felelősségére egyebekben a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban,
illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.
20. A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok
20.1.) Nem lehet könyvvizsgáló a társaság taggyűlésének tagja. Nem választható könyvvizsgálóvá a
társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója (Ptk.
8:1. §), továbbá a társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított három évig.
20.2.) Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetetlenségi előírásokat a
könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet alapítójára
(taggyűlésének tagjaira), vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni
kell.
20.3.) A könyvvizsgálatért felelős személy a társaság részére más megbízás alapján munkát nem
végezhet, és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot is, ha a
megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak az új Ptk. 3:129. § -ában megjelölt szerződésben
foglalt feladatait.
20.4.) Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy, aki
a.
a taggyűlés elnöke vagy tagja,
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b.

c.

d.

a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik,
a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi
szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve
az a) – c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

21. A társaság és a tagok közötti jogviszony
21.1.) A társaság tagjai a jogelőd közhasznú társaság alapításakor pénzbeli betéteiket teljes
mértékben befizették.
21.2.) Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége. Az
üzletrész a társaság nyilvántartásban vételével keletkezik. Az üzletrész mértéke a tagok
törzsbetéteihez igazodik.
21.3.) A társaság tagja üzletrészét a társaság másik tagjára szabadon átruházhatja.
21.4.) A tag üzletrészének adásvételi szerződéssel kívülállóra történő átruházása esetén a társaság
többi tagját, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt (szervezetet) – ebben a sorrendben –
az átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. Ha a tag az átruházási szándék
bejelentésétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogával
nem kívánt élni.
A társaság vagy az általa kijelölt személy esetén a határidő a bejelentéstől számított 30 nap.
21.5.) Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag törzsbetétjét teljes
mértékben befizette.
21.6.) A törzsbetét szolgáltatásának megfelelően az egyes üzletrészek a társasági törzstőke
hányadában meghatározva a következők: Az üzletrészek mértéke a törzstőkéhez viszonyítva
21.6.1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
21.6.2. Tiszavasvári Város Önkormányzata
21.6.3. Nagykálló Város Önkormányzata

79 %
11 %
10 %

21.7.) A tagok mellékszolgáltatást nem végeznek a társaság részére.
22. A társaság megszűnése
22.1.) A társaság jogutód nélkül történő megszűnése estén az alapító részére a tartozások
kiegyenlítését követően csak a törzsbetétjeik alapításkori értéke adható ki.
22.2.) Az ezt meghaladó vagyont a társaság főtevékenysége szerinti hasonló közhasznú
tevékenységre kell fordítani, amelynek kedvezményezetti köre megegyezik a jelen társaság
kedvezményezetti körével. A megmaradó vagyon felhasználásának módját a társaság a társadalmi
közös szükséglet kielégítésért felelős szervekkel is egyezteti.
23. Vegyes rendelkezések
23.1.) A társaság – mint nonprofit korlátolt felelősségű társaság – a cégjegyzékbe való bejegyzéssel,
a bejegyző végzésben megjelölt időponttal jött létre.
23.2.) Az átalakuló társaság mindaddig közhasznú társaságként működött, ameddig a jelen társasági
szerződés alapján mint nonprofit korlátolt felelősségű társaságot a cégjegyzékbe be nem jegyezte az
illetékes Cégbíróság.
23.3. Az átalakuló társaság előtársaságként nem működött.
23.4.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen társaság alapításával (átalakulásával),
valamint a működés során felmerülő, illetőleg szükségessé váló mindennemű módosításával
kapcsolatos valamennyi költséget és illetéket a társaság viseli.
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23.5.) A társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény (új Ptk.; különösen annak harmadik könyve, azon belül a gazdasági társaságokról szóló
rendelkezések), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a közpénzek felhasználásával, a
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény,
valamint a vonatkozó egyéb rendelkezések (és ezek időközi módosításai) az irányadók.
23.6.) A Társaság befektetési tevékenységet alaptevékenységként nem végez, kizárólag a szabad
pénzeszközeit fekteti be. Amennyiben a Társaság szabad pénzeszközeit kívánja befektetni, úgy
köteles befektetési szabályzatot alkotni, és ennek megfelelően eljárni, azzal, hogy a befektetésből
származó eredményt sem oszthatja fel a Társaság, köteles azt a cél szerinti tevékenységre,
közhasznú céljainak megvalósítására fordítani. A befektetési szabályzat elfogadása az Alapító
kizárólagos hatáskörébe tartozik.
23.7.) A Társaság által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. A Társaság a tagok
honlapjai, és helyi időszaki kiadványai útján nyilvánosságra hozza az igénybe vehető támogatási
lehetőségeket.
23.8.) A Társaság az alapítót (annak tagjait, illetve a képviseletében eljáró személyt), a támogatót,
valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások
kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
23.9.) A közhasznúsági mellékletet a Civil törvény előírásai szerint kell összeállítani.
23.10.) A Társaság további gazdálkodó szervet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben
részesedést nem szerezhet.
23.11.) Szerződő felek a jelen Társasági szerződés elkészítésére és ellenjegyzésére a Dr. Rubi
Gabriella ügyvéd, Nyíregyháza, Dózsa György út 9. III/309. részére adnak megbízást.
Szerződő felek a jelen Társasági szerződés-t - elolvasás és megmagyarázás után - mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá, ezzel azt magukra nézve kötelezőnek elfogadták.
Nyíregyháza, 2017. augusztus 28.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Tiszavasvári Város Önkormányzata

Nagykálló Város Önkormányzata

-o-o-o-o-oAlulírott ellenjegyző ügyvéd aláírásommal igazolom, hogy ezen egységes szerkezetbe foglalt
Társasági szerződés megegyezik a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság tagjai által a fenti időpontban megalkotott, és utóbb 10 ízben módosított
Társasági szerződése hatályos szövegével, a módosítások dőlt betűvel, vastagon kiemelve kerültek
megjelölésre – a legutóbbi módosítás alkalmával.
Ellenjegyzem Nyíregyházán, 2017. augusztus 28. napján:

Dr. Rubi Gabriella
ügyvéd
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212/2017.(VIII.31.) Kt. számú határozat 2. számú melléklete
TÁRSASÁGI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT
mely létrejött a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg.15-09073868 szám alatt cégjegyzékbe bejegyzett NYÍRVIDÉK Képző Központ Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53.
szám) alapítója alulírott helyen és napon a 2008. december 29. napján kelt és annak 2011.
szeptember 15. napján, 2013. július 02. napján, 2014. május 23. napján, 2014. december 19.
napján, 2016. június 10. napján, 2016. július 18. napján, 2017. április 12. napján, 2017. május 29.
napján, majd azt 2017. augusztus 28. napján módosított Társasági Szerződés módosítása
tárgyában az alábbiak szerint:
A társasági szerződés 11.1.) pontja az alábbiak szerint módosul:
11.1.) A társaság legfőbb szerve a taggyűlés. A taggyűlés ülései nyilvánosak, amely
nyilvánosság jogszabályban meghozott esetekben korlátozható.A taggyűlésen a tagokat az
általuk befizetett törzstőke arányában rendelkeznek szavazati joggal. A tagokat a törzstőke mértékével
számolva 30.000,-Ft-ként 1 szavazat illeti meg. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Nagykálló Város Önkormányzata

79 szavazat
11 szavazat
10 szavazat

A társasági szerződés 11.15.) pontja törlésre kerül, ezért a 11.16.) pont számozása
megváltozik, az 11.15.) pontra módosul.

A Társasági Szerződés jelen módosító okiratban nem érintett pontjai és szövege változatlanul
érvényben maradnak.

Nyíregyháza, 2017. augusztus 28.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
............................................................................................................................................
Tiszavasvári Város Önkormányzata
............................................................................................................................................
Nagykálló Város Önkormányzata

Ellenjegyzem Nyíregyházán, 2017. augusztus 28. napján:
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Tárgy (3.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Nyírségi Szakképzés-Szervezési
Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Berbécs Ibolya köztisztviselő

Közhasznú

Témafelelős szóbeli kiegészítése:
Berbécs Ibolya témafelelős szóbeli kiegészítése:
Szintén, mint az előző napirendi pontnál, a cégbíróság hiányosságot tapasztalt, ezért a
társasági szerződés 6.1 pontja egy mondattal kiegészül, miszerint a taggyűlés ülései
nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghozott esetekben korlátozható.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
213/2017.(VIII.31.) Kt. számú
határozata
Nyírségi Szakképzés-Szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződésének
módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§.-ában foglalt hatáskörében
eljárva a Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.)
társasági szerződése módosításáról az alábbiak szerint határoz:
1. A Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. egységes szerkezetbe
foglalt társasági szerződését a határozat 1. számú mellékletében foglalt tartalommal
elfogadja.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 2. számú mellékletében szereplő
társasági szerződést módosító okiratot aláírja.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. ügyvezetőjét jelen határozatról tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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213/2017.(VIII.31.) Kt. számú határozat. 1. számú melléklete
TÁRSASÁG I

SZERZŐDÉS

egységes szerkezetben

1.

A Társaság neve, székhelye, tagjai

1.1.) A Társaság cégneve:

Nyírségi
Szakképzés-szervezési
Korlátolt Felelősségű Társaság

Közhasznú

1.2.) A Társaság rövidített neve:

Nyírszakképzés Nonprofit Kft.

1.3.) A Társaság székhelye:

4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.

Nonprofit

1.4.) A Társaság telephelyei:
Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
honlap: www.nyiregyhaziszc.hu
OM – azonosító:
203045
1.4.1.) 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.

(Nyíregyházi Szakképzési Centrum Inczédy György
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma;
honlap: www.inczedy.hu)
OM – azonosító:
203045

1.4.2.) 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 12.

(Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bencs László
Szakközépiskolája;
honlap: www.bencsl-nyh.sulinet.hu)
OM – azonosító:
203045

1.4.3). 4400 Nyíregyháza, Család u. 11.

(Nyíregyházi Szakképzési Centrum Zay Anna
Egészségügyi, Informatikai Szakgimnáziuma és
Kollégiuma
honlap: www.zay.hu)
OM – azonosító:
203045
(Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi
Miklós Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma;
honlap: www.wmk.hu)
OM – azonosító:
203045

1.4.4.) 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

1.4.5.) 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 15.

(Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bánki Donát
Műszaki Középiskolája és Kollégiuma;
honlap: www.bankidonat.hu )
OM – azonosító:
203045

1.4.6.) 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 32.

(Nyíregyházi Szakképzési Centrum Sipkay Barna
Kereskedelmi,
Vendéglátóipari,
Idegenforgalmi
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
honlap: www.sipkay.hu)
OM – azonosító:
203045

1.4.7.) 4400 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 16.

(Nyíregyházi Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál
Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi
Szakgimnáziuma;
honlap: www.nyszcevisz.hu )
OM – azonosító:
203045
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1.4.8.) 4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 4.

(Nyíregyházi Szakképzési Centrum Széchenyi István
Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és
Kollégiuma;
honlap: www.nyirszikszi.hu)
OM – azonosító:
203045

1.4.9.) 4400 Nyíregyháza, Báthory u. 30.

(Nyíregyházi Göllesz Viktor Speciális Szakiskola,
Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény;
honlap: www.gollesz.hu)
OM – azonosító:
038396

1.4.10.) 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1- 3.

(Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium;
honlap: www.muveszetinyh.hu )
OM – azonosító:
033687
1.4.11.) 4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.
(Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskola;
honlap: www.lippai-nyh.hu)
OM – azonosító:
033685
1.4.12.) 4400 Nyíregyháza, Semmelweis u. 15. (Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola;
honlap: www.westsik.sulinet.hu)
OM – azonosító:
033699
1.4.13.) 4400 Nyíregyháza Sóstói út 31/B.
(Nyíregyházi Egyetem;
(1375/22. és 1375/6. hrsz.)
honlap: www.nye.hu)
1.5.) A Társaság fióktelepei:
1.5.1.) 4233 Balkány, Kossuth u. 5.

1.5.2.) 4515 Kék, Kölcsey u. 21.

(Balkányi Szabolcs Vezér Általános
Alapfokú Művészeti Iskola
honlap: szabolcsvezer-balkany.hu)
OM – azonosító:
033534
(Rétközi Felnőttképző Központ;
honlap: www.retkoziszakiskola.eoldal.hu)

Iskola

és

Mátészalkai Szakképzési Centrum
4700 Mátészalka, Kölcsey utca 12.
honlap: www.mateszalkaiszc.hu
OM – azonosító:
203059
1.5.3.) 4320 Nagykálló, Korányi F. út 27.

1.5.4.) 4320 Nagykálló, Kossuth út 8.

(Mátészalkai Szakképzési Centrum Budai Nagy Antal
Szakgimnáziuma;
honlap: www.bnaszki.hu)
OM – azonosító:
203059
(Mátészalkai Szakképzési Centrum Kállay Rudolf
Szakközépiskolája;
honlap: www.kallai-nagykallo.sulinet.hu)
OM – azonosító:
203059
Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
honlap: www.nyiregyhaziszc.hu
OM – azonosító:
203045

1.5.5.) 4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 1.

(Nyíregyházi Szakképzési Centrum Tiszavasvári
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma;
honlap: www.vpkszk.sulinet.hu)
OM – azonosító:
203045

1.6.) A Társaság tagjai:
1.6.1.) Balkány Város Önkormányzata

4233 Balkány, Rákóczi u. 8.
honlap: www.balkany.hu
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1.6.2.) Helyi Jóléti Szolgálat Alapítvány

4488 Beszterec, Kossuth út 64.
honlap: www.joletialapitvany.fw.hu

1.6.3.) Nagykálló Város Önkormányzata

4320 Nagykálló, Kállai kettős tér 1.
honlap: www.nagykallo.hu

1.6.4.) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
honlap: www.nyiregyhaza.hu

1.6.5.) Nyíregyházi Egyetem

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.
honlap: www.nye.hu

1.6.6.) Tiszavasvári Város Önkormányzata

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
honlap: www.tiszavasvari.hu

1.6.7.) NYÍRVIDÉK Képző Központ Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

4400 Nyíregyháza, Árok utca 53.
honlap: www.nyvkk.hu

1.7.) A Társaság tevékenységét nonprofit korlátolt felelősségű társaságként folytatja. A tagok
képviseletét az irányadó jogszabályok, vagy a tagok Szervezeti és Működési Szabályzatai által az
alapítói jogok gyakorlására feljogosított személyek látják el.
1.8.) A Társaság jogállása:
A Társaság közhasznú jogállású.
2.

A közhasznú jogállás elérésének feltételei

2.1.) Az időközi jogszabályváltozás eredményeképpen a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.
törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi
LXXVII. törvény, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.
évi IV. törvény, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény érvényesül a korábbi szabályok
helyett; a társaság a továbbiakban közhasznú jellegű. A közfeladatok ellátása érdekében a Társaság
közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik.
Erre figyelemmel felek rögzítik, hogy a Társaság gazdálkodása során elért eredményét a tagok nem
vonhatják el, azt kizárólag a létesítő okiratában meghatározott tevékenységeikre fordíthatják.
2.2.) A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független,
azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet országgyűlési és fővárosi, illetve
megyei képviselő-választáson, pártnak tagja nem lehet.
2.3.) A Társaság a Társasági Szerződése szerinti tevékenységének és gazdálkodásának
legfontosabb adatait évente nyilvánosságra hozza a tagok honlapjain
2.4.) A tagok mint a társadalom közös szükségleteinek kielégítéséért felelős szervezetek kijelentik,
hogy a Társaság az alapítók 2.1 pontban hivatkozott, törvényben meghatározott szakképzési nevelési
és oktatási, képességfejlesztési és ismeretterjesztési közfeladatainak ellátását látja el a továbbiakban.
2.5.) A fentiekre tekintettel a Társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.)
szerinti közhasznú szervezet.
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3.

A Társaság tevékenységi köre

3.1.) A Társaság céljai és feladatai:
3.1.1.) A Társaság tevékenységi területén igyekszik elősegíteni a munkaerő-piac igényeihez
igazodó képzési struktúrájú és oktatási színvonalú szakképzés kialakítását.
3.1.2.) A Társaság szakiskolát, szakközépiskolát és kollégiumot létesíthet és tarthat fenn,
részt vehet az iskolarendszeren kívüli szakképzés, valamint felnőttképzés
szervezésében.
3.1.3.) Célja a minőségi szakképzéshez való jobb hozzáférés biztosításának és a helyi
munkaerő-piaci igények kielégítésének elősegítése, összehangolt – az érdekelt és
érintett
felek
egyetértésén
alapuló
–
szakképzés-fejlesztési
irányok
meghatározásának, a koordináció javításának, a fejlesztési források hatékony
felhasználásának biztosítása, továbbá a szakmai képzés színvonalának és a szakmai
tudás presztízsének növelése.
3.1.4.) Az iskolai rendszerű szakképzésben egyre növekvő számú hátrányos, halmozottan
hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók képzési problémáinak
megoldásában történő segítségnyújtás a lemorzsolódás, a képzési rendszerből
szakképesítés nélkül kilépők számának csökkentése érdekében.
3.1.5.) A létrehozott térségi integrált szakképző központ (TISZK) keretei között működő
szakképző intézmények (amelyek egyúttal a Társaság telephelyei és fióktelepei is):
3.1.5.1.) Balkány Város Önkormányzata
Balkányi Szabolcs Vezér Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
4233 Balkány, Kossuth u. 5.
honlap: szabolcsvezer-balkany.hu
OM – azonosító:
033534
3.1.5.2.) Helyi Jóléti Szolgálat Alapítvány
Rétközi Felnőttképző Központ
4515 Kék, Kölcsey u. 21.
honlap:www.retkoziszakiskola.eoldal.hu
3.1.5.3.) Nagykálló Város Önkormányzata
Mátészalkai Szakképzési Centrum
4700 Mátészalka, Kölcsey utca 12.
honlap: www.mateszalkaiszc.hu
OM – azonosító:
203059
Mátészalkai Szakképzési Centrum
Kállay Rudolf Szakközépiskolája
4320 Nagykálló, Kossuth út 8.
honlap: www.kallai-nagykallo.sulinet.hu
OM – azonosító:
203059
Mátészalkai Szakképzési Centrum
Budai Nagy Antal Szakgimnáziuma
4320 Nagykálló, Korányi F. út 27.
honlap: www.bnaszki.hu
OM – azonosító:
203059
3.1.5.4.) Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzat
Nyíregyházi Szakképzési Centrum
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4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
honlap: www.nyiregyhaziszc.hu
OM – azonosító:
203045
Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Inczédy György Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma;
4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.
honlap: www.inczedy.hu
OM – azonosító:
203045
Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Bencs László Szakközépiskolája;
4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 12.
honlap: www.bencsl-nyh.sulinet.hu
OM – azonosító:
203045
Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Zay Anna Egészségügyi, Informatikai
Szakgimnáziuma és Kollégiuma;
4400 Nyíregyháza, Család u. 11.
honlap: www.zay.hu
OM – azonosító:
203045
Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Wesselényi Miklós Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma;
4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
honlap: www.wmk.hu
OM – azonosító:
203045
Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Bánki Donát Műszaki Középiskolája
és Kollégiuma
4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 15.
honlap: www.bankidonat.hu
OM – azonosító:
203045
Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Sipkay
Barna
Kereskedelmi,
Vendéglátóipari,
Idegenforgalmi
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája
és Kollégiuma
4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 32.
honlap: www.sipkay.hu
OM – azonosító:
203045
Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Vásárhelyi
Pál
Építőipari
és
Környezetvédelmi - Vízügyi Szakgimnáziuma
4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 32.
honlap: www.nyszcevisz.hu
OM – azonosító:
203045
Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Széchenyi
István
Közgazdasági,
Informatikai
Szakgimnáziuma
és
Kollégiuma
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4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 4
honlap: www.nyirszikszi.hu
OM – azonosító:
203045
Nyíregyházi Göllesz Viktor Speciális
Szakiskola, Általános Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
4400 Nyíregyháza, Báthory u. 30.
honlap: www.gollesz.hu
OM – azonosító:
038396
Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium
4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3.
honlap: www.muveszetinyh.hu
OM – azonosító:
033687
Lippai
János
Mezőgazdasági
Szakképző Iskola
4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.
honlap: www.lippai-nyh.hu
OM – azonosító:
033685
Westsik
Vilmos
Élelmiszeripari
Szakképző Iskola
4400 Nyíregyháza, Semmelweis u. 15.
honlap: www.westsik.sulinet.hu
OM – azonosító:
033699
3.1.5.5.) Nyíregyházi Egyetem

Nyíregyházi Egyetem
Székhely: 4401 Nyíregyháza, Sóstói
utca 31/b.

3.1.5.6.) Tiszavasvári Város Önkormányzata
Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 1012.
honlap: www.nyiregyhaziszc.hu
OM – azonosító:
203045
Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Tiszavasvári
Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 1.
honlap: www.vpkszk.sulinet.hu)
OM – azonosító:
203045
3.2.) A Társaság a civil törvény 34. § (1) bek. a) pontja alapulvételével közhasznú tevékenysége során
olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály
rendelkezése szerint valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.
Ezen tevékenységek alapvetően a következők:
 a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezései alapján ellát gyakorlati
képzéssel összefüggő feladatokat;
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján ellát elméleti
jellegű képzési és nevelési feladatokat;
 a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény rendelkezései alapján ellát elméleti és
gyakorlati jellegű képzési feladatokat;
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a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
rendelkezései alapján ellát képzési – nevelési / átképzési, ismeretterjesztési, munkaerő-piaci
szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos feladatokat.

3.2.1.) A Társaság főtevékenysége a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási
rendszeréről szóló jogszabály szerinti besorolásban:


Szakmai középfokú oktatás

3.2.2.) A Társaság cél szerinti közhasznú, közszolgáltató tevékenységei:





Általános középfokú oktatás
Szakmai középfokú oktatás
M.n.s. egyéb oktatás
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

3.2.3.) A Társaság általános közhasznú, közszolgáltató tevékenységei:




Sport, szabadidős képzés
Kulturális képzés
Oktatást kiegészítő tevékenység

3.3.) A Társaság vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez.
3.4.) A Társaság nem zárja ki, hogy a tagokon kívül más is részesülhessen közhasznú
szolgáltatásaiból.
A Társaság törzstőkéje

4.

4.1.) A Társaság jegyzett tőkéje, a Társaság törzstőkéje az egyes tagok törzsbetéteinek összessége.
4.2.) A Társaság törzstőkéje 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió 00/100 forint.
4.3.) A tagok alapításkori törzsbetéteik összegét Társasági Szerződés aláírásától számított 15 napon
belül a befizették a Társaság törzstőke letéti számlájára.
4.4.) A tagok (megemelt) törzsbetéteinek mértéke, összege és egymás közötti aránya:
Balkány Város Önkormányzata
Helyi Jóléti Szolgálat Alapítvány
Nagykálló Város Önkormányzata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nyíregyházi Egyetem
Tiszavasvári Város Önkormányzata
NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.
Összesen:

100.000,-Ft
100.000,-Ft
410.000,-Ft
930.000,-Ft
110.000,-Ft
360.000,-Ft
990.000,-Ft

10 szavazat
10 szavazat
41 szavazat
93 szavazat
11 szavazat
36 szavazat
99 szavazat

3.000.000,-Ft

300 szavazat

4.5.) A Társaság tőkeemelésben részt vevő tagjai a Társaság törzstőkéjének új befizetéssel történő
emelése során a törzstőke-emelés szerinti összegek 100%-át a törzstőke-emelésről szóló taggyűlési
határozat meghozatalát követően, 2014. július hó 15. napján a Társaság rendelkezésére bocsátották.
5.

Az üzletrész

5.1.) Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége. Az
üzletrész a társaság nyilvántartásban vételével keletkezik. Az üzletrész mértéke a tagok
törzsbetéteihez igazodik. Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek, azonban a
Társasági Szerződés egyes üzletrészeket a többiekétől eltérő Társasági jogokkal ruházhat fel.
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5.2.) Az üzletrész bevonása: a Társaság a saját üzletrészét a 6.12 pont rendelkezéseiben
meghatározottak szerint szerezheti meg és vonhatja be.
5.3.) Az üzletrész felosztása: az üzletrész csak átruházás, valamint a jogi személy tag szétválása
folytán bekövetkező jogutódlás, illetve az új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése
esetén osztható fel.
5.4.) A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tagok részére a tartozások kiegyenlítését
követően csak a törzsbetét alapításkori értéke adható ki.
A tagok vállalják, hogy ebben az esetben az ezt meghaladó vagyont a Társaságéval azonos vagy
hasonló közhasznú tevékenységet ellátó szervezetnek juttatják. Ezen szervezet kijelöléséről a tagok a
jogutód nélküli megszűnés időpontjában, azzal egyidejűleg döntenek.
6.

A taggyűlés kizárólagos hatásköre

6.1.) A Társaság legfőbb szerve a taggyűlés, amely a Társaság valamennyi ügyében jogosult dönteni.
A taggyűlés ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghozott esetekben
korlátozható.
6.2.) A taggyűlés teljes jogú részvevői a tagok, akik közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratban meghatalmazott tag útján is képviseltethetik magukat. Nem lehet meghatalmazott az
ügyvezető, a cégvezető kijelölése esetén a cégvezető, felügyelő bizottság vagy könyvvizsgáló
választása esetén a felügyelő bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló.
6.3.) A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbi kérdésekben történő döntési
jogosultságok:
6.3.1.) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, azonban erről a felügyelő
bizottság írásbeli jelentésének és a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása
nélkül nem határozhat;
6.3.2.) a Társaság üzleti tervének és a Társaság működéséről szóló éves beszámolónak és a
könyvvizsgáló jelentésének az elfogadása;
6.3.3.) a Társasági Szerződés módosítása;
6.3.4.) a Társaság törzstőkéjének felemelése és leszállítása;
6.3.5.) az üzletrész felosztásának jóváhagyása;
6.3.6.) a könyvvizsgáló kijelölése, visszahívása, díjazásának megállapítása;
6.3.7.) a felügyelő bizottság tagjainak kijelölése, visszahívása, díjázásának megállapítása, a
felügyelő bizottság ügyrendjének elfogadása;
6.3.8.) a cégbejegyzést megelőzően a Társaság nevében kötött szerződések jóváhagyása;
6.3.9.) a felügyelő bizottság tagjai ellen kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés
az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseletéről;
6.3.10.) a Társaság átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának, szétválásának,
kiválásának, jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
6.3.11.) azon szerződés megkötésének előzetes jóváhagyása, amelyet a Társaság az
ügyvezetőjével, ennek közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1. § ] köt;
6.3.12.) döntés a Társaság által történő hitelfelvételről, ha az a 3 millió forintot meghaladja;
6.3.13.) a közhasznú szerződés megkötésével, illetve módosításával kapcsolatos döntések,
azaz az olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a Társaság – a tagokon kívül – a
társadalom közös szükségleteinek kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú
tevékenység feltételeiről (ezen szerződések nyilvánosak, azokba bármely érintett
személy betekinthet);
6.3.14.) a Társaság munkaszervezetének kialakítása körében a Szervezeti és Működési
Szabályzat elfogadása;
6.3.15.) a számviteli beszámoló részeként a Civil törvény előírásainak megfelelő
közhasznúsági melléklet elfogadása;
6.3.16.) a 16.1 pont megvalósulása esetén a befektetési szabályzat elfogadása;
6.3.17.) az ügyvezető ill. a felügyelő bizottsági tagok felmentése írásban a titoktartási
kötelezettség alól;
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6.3.18.) a felügyelő bizottsági tagok és más, a taggyűlés által meghatározott vezető állású
munkavállalók javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, rendszeréről szóló
szabályzat megalkotása;
6.3.19.) elfogadja a társaság költségvetését;
6.3.20.) a szakképzés egyéb szereplőinek bevonása a szakképzésbe, megállapodás
megkötése;
6.3.21.) döntés
pályázatokon,
pályázat
lebonyolításában,
fejlesztési
projektek
megvalósításában történő résztvételről;
6.3.22.) mindazon ügyek, amelyeket a Társasági Szerződés vagy jogszabály a taggyűlés
kizárólagos hatáskörébe utal;
6.4.) Az ügyvezető a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a taggyűlés határozatát
annak meghozatalától számított 15 napon belül köteles írásban közölni a Társaság valamennyi
tagjával, és azt köteles a határozatok könyvébe bevezetni. Az ügyvezető a taggyűlés döntéseinek
érintettekkel való közlését a nyilvánosság útján is biztosítja.
6.5.) Az ügyvezető a döntéshozatalt megelőzően köteles a felügyelő bizottság, valamint a
könyvvizsgáló írásos véleményét beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak.
6.5.1.) A taggyűlés a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló írásos véleményének
megismerése érdekében a döntéshozatalt legalább 7nappal megelőzően postai vagy
elektronikus úton írásban fordul a felügyelő bizottság elnökéhez, valamint az
ügyvezetőhöz a döntéshozatal konkrét tárgyának megjelölésével.
Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (távbeszélő, fax,
e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy 5 napon belül
köteles véleményét írásban is a taggyűlés rendelkezésére bocsátani.
6.5.2.) A felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló a véleményükről írásban kötelesek
tájékoztatni a taggyűlést, a kézhezvételtől számított 5 napon belül (a nyilvánosság
biztosítása érekében az írásos véleményeket egyidejűleg az ügyvezető részére is
meg kell küldeni).
6.5.3.) A felügyelő bizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak a véleménye a
taggyűlést nem kötelezi.
6.5.4.) Az írásos vélemények nyilvánosak, a nyilvánosságot a taggyűlés az ügyvezető útján
biztosítja.
6.6.) A taggyűlés határozatképes, ha azon a törzstőke legalább 75 %-a képviselve van. A
határozatképtelenség miatt első alkalommal megismételt taggyűlés az eredeti napirendben szereplő
ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke, illetve a szavazati jog mértékétől függetlenül
határozatképes.
A határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés összehívása az eredeti taggyűlés meghívójában
megjelölt feltételekkel történik.
6.7.) A taggyűlést – amennyiben a Társasági Szerződés vagy jogszabály másként nem rendelkezik –
az ügyvezető hívja össze évente legalább egy alkalommal.
6.8.) Az éves rendes taggyűlést a 6.3.1 pontban meghatározott határozathozatal érdekében a
gazdasági évet követő év május 23. napjáig össze kell hívni.
6.9.) Rendkívüli taggyűlés szükség esetén bármikor összehívható. A törzstőke egytizedét képviselő
tagok az ok és cél megjelölésével, írásban bármikor kérhetik a taggyűlés összehívását.
6.10.) A taggyűlést a társaság székhelyére vagy telephelyére kell összehívni, ettől eltérni csak a tagok
egyszerű szótöbbséggel hozott előzetes hozzájárulásával lehet. A taggyűlést a napirendi pontok
közlésével, írásos meghívóval kell összehívni, a meghívók elküldése és a taggyűlés napja között
legalább 7 napnak kell lennie.
A határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlést írásban, az eredeti napirendi pontok közlésével
és a megismételt taggyűlés tényére történő utalással, az eredeti taggyűlést legalább 3 nappal követő
időpontra lehet összehívni, a meghívót legkésőbb az eredeti taggyűlést követő napon el kell küldeni. A
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határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés napja az eredeti taggyűlési meghívóban is
közölhető a tagokkal.
6.11.) A taggyűlés határozatait - a jelen szerződésben meghatározott esetek kivételével - a jelenlévő
tagok törzsbetéteinek nagysága szerint számított egyszerű szótöbbséggel hozza. A taggyűlést az
éves rendes taggyűlésen az ügyvezető, mint a taggyűlés elnöke vezeti.
6.12.) Az alább felsorolt kérdésekben, a döntéshez a tagok 3/4-es szótöbbsége szükséges, melynek
legalább négy tag szavazatából kell összeállnia:
6.12.1.) az üzletrésznek a Társaság által történő megvásárlásához (saját üzletrész);
6.12.2.) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat meghozatalához;
6.12.3.) a Társasági Szerződés módosításához;
6.12.4.) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének elhatározásához;
6.12.5.) a Társaság átalakulásához, egyesüléséhez, szétválásához vagy beolvadásához;
6.12.6.) új tag felvételéhez;
6.12.7.) a 16.1 pont szerinti befektetési szabályzat megalkotásához.
6.13.) A taggyűlés egyhangú határozatára van szükség:
6.13.1.) a tagok Társasági Szerződésben foglalt kötelezettségeinek növeléséhez;
6.13.2.) új kötelezettségek megállapításához;
6.13.3.) az egyes tagok külön jogainak csorbításához.
6.14.) A Társaság taggyűlésein a tagokat a már szolgáltatott, minden 10 000 Ft névértékű törzsbetét
után 1 db szavazat illeti meg, a jelen Társasági Szerződés 4.4 pontjában meghatározottak szerint.
6.15.) A tagok határozataikat taggyűlésen hozzák, de a számviteli törvény szerinti beszámoló
elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról hozandó határozatokat kivéve a tagok
taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak.
Ez utóbbi esetben a határozat tervezetét - 8 napos határidő kitűzésével - írásban közölni kell a
tagokkal, akik szavazatukat írásban adják meg. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő
napon meghozottnak kell tekinteni. A szavazás eredményéről a tagokat az utolsó szavazat
beérkezését követő 8 napon belül az ügyvezető írásban tájékoztatja. Bármelyik tag kérésére össze
kell hívni a taggyűlést a határozat-tervezet megtárgyalására.
6.16.) A taggyűlésről az ügyvezető köteles jegyzőkönyvet készíteni, amely tartalmazza a taggyűlés
helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggyűlésen
lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat az azokra leadott szavazatok és
ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket. A
jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy – a taggyűlésen jelenlevő, hitelesítőnek megválasztott tag – írja
alá.
6.17.) A határozatokat az ügyvezetőnek meghozataluk után haladéktalanul be kell vezetnie a
Határozatok Könyvébe.
6.18.) Bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a
taggyűlés előtt legalább 3 nappal ismerteti a tagokkal.
6.19.) A jegyzőkönyvekbe és a Határozatok Könyvébe bármelyik tag betekinthet, és az azokban
foglaltakról az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet.
7.

Az ügyvezető

7.1.) A Társaság ügyvezetője:
A Társaság ügyvezetője Kőhegyi Edit Zsuzsanna (szül. Kőhegyi Edit Zsuzsanna; Nyíregyháza,
1972. június 08.; a.n. Kovács Piroska; 4400 Nyíregyháza, Ady Endre utca 11. 1 em. 6 a. sz. alatti
lakos, aki önállóan jogosult és köteles a társaság képviseletére.
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7.2.) Az ügyvezető megbízatása 2016. augusztus 01–től kezdődően meghatározatlan időre szól.
7.3.) Az ügyvezető feladat és hatásköre:
7.3.1.) képviseli a Társaságot a bíróságok, a hatóságok előtt és harmadik személyekkel
szemben, feladata a Társaság ügyeinek vitele, irányítása;
7.3.2.) kialakítja a Társaság munkaszervezetét;
7.3.3.) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek és egyéb nyilvántartásainak szabályszerű
vezetéséről, e körben köteles a taggyűlés határozatait a határozatok könyvében
nyilvántartani. A taggyűlés döntéseit a döntés kézhezvételétől számított legkésőbb 15
napon belül kell bevezetni a határozatok könyvébe, a nyilvántartásból a taggyűlés
döntése tartalmának, időpontjának és hatályának megállapíthatónak kell lennie;
7.3.4.) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság alkalmazottai felett, amelyet az ügyek
bizonyos csoportjára nézve a Társasággal munkaviszonyban álló vezető állású
munkavállalóra átruházhat;
7.3.5.) a Társaság részéről per indítása vagy a Társaság perlése esetén az ügyvezető jogi
képviseleti megbízás adásával – a taggyűléssel egyeztetve – köteles gondoskodni a
társaság szakszerű jogi képviseletének ellátásáról, e kötelezettség alól csak a
taggyűlés adhat felmentést;
7.3.6.) minden üzleti év lezárását követően a taggyűlés által elfogadott – könyvvizsgálói
záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó – éves beszámolót
vagy egyszerűsített éves beszámolót, valamint az adózott eredmény felhasználására
vonatkozó határozatot az adott üzleti év mérlegforduló napjától számított 15 napon
belül a cégbíróságnál letétbe helyezi ugyanolyan formában és tartalommal
(szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót vagy az
egyszerűsített éves beszámolót felülvizsgálta;
7.3.7.) a hatályos közhasznú szerződésben meghatározott időpontig általános és szakmai,
valamint gazdasági programot magába foglaló üzleti és szakmai tervet készít a
következő üzleti évre, amelyet a taggyűlés elé terjeszt a következő évi közhasznú
szerződés tartalmának és pénzügyi irányszámainak kialakítása végett;
7.3.8.) a Társaság alapításának, a Társasági Szerződés módosításának, a cégjegyzékbe
bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, ezek változásának, valamint
törvényben előírt más adatoknak cégbírósági vagy más hatóságnak történő
bejelentése;
7.3.9.) a taggyűlést a Társaság működéséről - igény szerint - folyamatosan tájékoztatja,
lehetővé teszi a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést;
7.3.10.) a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben határozat hozatalát kezdeményezi és a
meghozott határozatokat végrehajtja;
7.3.11.) jogosult dönteni minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a taggyűlés kizárólagos
hatáskörébe;
7.3.12.) a Civil törvény rendelkezéseinek megfelelően az éves beszámoló jóváhagyásával
egyidejűleg (a számviteli beszámoló részeként) a Civil törvény előírásainak megfelelő
közhasznúsági mellékletet készít;
7.3.13.) a taggyűlés általi kijelölést követően, a polgári jog általános szabályai szerint
szerződést köt a kijelölt könyvvizsgálóval;
7.3.14.) minden üzleti évet követően a közhasznú szerződés előírásainak megfelelő szakmai
és előzetes pénzügyi beszámolót készít a taggyűlés részére a Társaság vagyoni
helyzetéről, a kapott működési támogatás felhasználásáról, üzleti és szakmai
eredményeinek alakulásáról;
7.3.15.) a Társaság tagjairól nyilvántartást, tagjegyzéket vezet, a tagjegyzékben beállt
változásokat benyújtja a cégbíróságnak;
7.3.16.) az ügyek meghatározott csoportjára nézve – határozott, vagy határozatlan időre
szólóan – képviseleti joggal ruházhatja fel a Társaság munkavállalóit;
7.3.17.) a vonatkozó jogszabályok és a Társasági Szerződés előírásai szerint gondoskodik a
Társaság működése nyilvánosságának biztosításáról;
7.3.18.) a taggyűlés döntéseinek érintettekkel való közlését a nyilvánosság útján biztosítja;
7.3.19.) elkészíti a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát – figyelemmel a Civil
törvényben foglaltakra is – és azt a taggyűlés elé terjeszti jóváhagyásra;
7.3.20. az irányító szervezet vezetőjeként közreműködik – tanácskozási joggal – a térségi
integrált szakképző központ tanácsadó testületében;
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7.3.21. ellátja mindazon feladatokat, amelyek ellátására a vonatkozó jogszabályok alapján,
vagy a Társaság működése során, annak nevében kötött szerződések alapján
köteles.
7.4.) Az ügyvezetőre (vezető tisztségviselő) vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:
7.4.1.) Nem lehet a Társaság ügyvezetője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
jogkövetkezmények alól nem mentesült.
7.4.2.) Akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya
alatt nem lehet vezető tisztségviselő. Akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói
ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet
főtevékenységként folytató gazdasági társaságban nem lehet vezető tisztségviselő.
7.4.3.) Más gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követő öt évig
nem lehet a Társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a törlést megelőző
naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt.
7.4.4.) A vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való
részvényszerzés kivételével - nem szerezhet részesedést a Társaságéval azonos
tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá
nem lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más
gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ezt a Társasági Szerződés
lehetővé teszi, vagy a taggyűlés ehhez hozzájárul.
7.4.5.) A vezető tisztségviselő és közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. §), valamint élettársa nem
köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó
ügyleteket, kivéve, ha ezt a Társasági Szerződés megengedi.
7.4.6.) A Társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. §), valamint
élettársa a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.
7.4.7.) A közhasznú szervezet megszűnését követő 5 évig nem lehet más közhasznú
szervezetnél a felügyelő bizottság tagja az a személy, aki korábban olyan közhasznú
szervezetnél volt vezető tisztségviselő (ügyvezető, felügyelő bizottsági tag, a
megszűnést megelőző két évben legalább egy évig), amely a jogutód nélküli
megszűnésekor az állami adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki; illetve vele
szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel; vagy
üzletlezárásra (üzletlezárást helyettesítő bírságra) került sor; illetve adószáma
felfüggesztetésre vagy törlésre került.
7.4.8.) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles a Taggyűlést
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.

8.

Cégjegyzés

Az ügyvezető önállóan jogosult a cégjegyzésre. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy
géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy nevét a hiteles
cégaláírási nyilatkozata / aláírás-mintája szerint önállóan aláírja.
9.

A felügyelő bizottság

9.1.) A Társaságnál három tagú felügyelő bizottság működik, amelynek tagjait a taggyűlés jelöli ki.
9.2.) A felügyelő bizottsági tagok:
9.2.1.

Molnár Tamás

szül.: Kemecse, 1971. október 26.
a.n.:
Papp Klára
lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Óvoda u. 43.

9.2.2.)

Erdei Bálint

szül.: Mérk, 1948. február 14.
a.n.:
Antal Julianna
lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 237.
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9.2.3.)

Jókay László

szül.: Debrecen, 1955. szeptember 9.
a.n.:
Szabó Éva Margit
lakcíme: 4551 Nyíregyháza-Oros, Fényes u. 5.

9.3.) A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 2016. június 01. napjától 2019. június 30. napjáig
tart. A felügyelő bizottsági tagság lejárta esetén új megbízatás legfeljebb három évre adható. A
felügyelő bizottság tagjait a taggyűlés bármikor visszahívhatja.
9.4.) A felügyelő bizottság tagjai közül elnököt választ. A felügyelő bizottság évente legalább kétszer
ülésezik. Az üléseket az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél
megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem
kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság harminc napon
belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga
jogosult az ülés összehívására.
9.5.) A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha ülésein legalább 3 tag jelen van. A felügyelő
bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
9.6.) A felügyelő bizottság köteles a taggyűlést tájékoztatni és intézkedését kezdeményezni, ha arról
szerez tudomást, hogy
9.6.1.) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése
vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult
taggyűlés döntését teszi szükségessé;
9.6.2.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel;
9.6.3.) megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a Társasági
Szerződésbe, illetve a taggyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a
Társaság érdekeit;
9.6.4.) a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését
észleli.
9.7.) A felügyelő bizottság megalkotja saját ügyrendjét a Társasági Szerződés aláírásától számított 30
napon belül.
9.8.) Ha a taggyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem
teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó
szervet.
9.9.) Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki:
9.9.1.) a vezető szerv elnöke vagy tagja;
9.9.2.) a Társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik;
9.9.3.) a Társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatást -, illetve
9.9.4.) a fenti pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.
10.

A könyvvizsgáló

10.1.) A társaság könyvvizsgálója:
10.1.1.) A Társaság könyvvizsgálója:

„TAX-CONTIR” Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági
Szolgáltató Kft.
székhelye:
4400 Nyíregyháza, Csipke u. 16. II/6.
cégjegyzékszáma:
Cg.15-09-063.325.
engedélyszáma:
JT 000666
10.1.2.) A könyvvizsgálói feladatok ellátására kijelölt személy:

40

A könyvvizsgálói feladatok ellátására kijelölt személy:

Hollós András bejegyzett könyvvizsgáló
szül.: Nyíregyháza, 1961. augusztus 29.
a.n.:
Petrikovics Erzsébet
lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Csipke u. 16. II/6.
kamarai tagsági száma: TT 001965

10.2.) A könyvvizsgáló megbízatása 2016. július 01. napjától 2019. június 30. napjáig tart. A
könyvvizsgáló megbízatásának megszűnése esetén új megbízás három évre adható.
10.3.) A könyvvizsgáló a Társaság taggyűlését és ügyvezetőjét haladéktalanul köteles értesíteni a
Társaság működését, gazdálkodását és pénzügyeit érintő minden lényeges kérdésről.
10.4.) A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelő
bizottság egyetértésével tesz javaslatot a taggyűlésnek.
10.5.) A könyvvizsgáló személyre, illetve szervezetre irányadó szabályok:
10.5.1.) A Társaság könyvvizsgálójává az választható, aki az erre vonatkozó jogszabály
szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. Egyebekben a könyvvizsgálóra
vonatkozó szakmai képesítési és etikai követelményeket, valamint az
összeférhetetlenségi szabályokat külön törvény állapítja meg.
10.5.2.) Ha a taggyűlés jogi személyt választ a társaság könyvvizsgálójává, úgy a jogi
személynek ki kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját,
aki a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős. A személyében felelős
könyvvizsgáló helyettesítésére - tartós távolléte esetére - helyettes könyvvizsgáló is
kijelölhető.
10.6.) A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:
Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság alapítója, illetve tagja. Nem választható könyvvizsgálóvá a
Társaság ügyvezetője, a felügyelő bizottsági tagja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója
(Ptk. 8:1. §), élettársa, továbbá a Társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta
idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.
11.

A társaság üzleti éve

A Társaság első üzleti éve a Társasági szerződés aláírásának napjától 2008. december 31. napjáig
tart.
A további üzleti évek a naptári évekkel azonosak.
12.

Időtartam

A Társaság határozatlan időtartamra, a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön
létre.
13.
A Társaság nyilvánossága
13.1.) A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett azon iratokba, amelyek nyilvánosak a
Társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben bárki betekinthet, saját
költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet rövid
úton, telefonon, írásban, telexen, telefaxon, e-mailen. Az ügyvezető a betekintést kérő kérelmét, a
kérelem tudomására jutásától számított három munkanapon belül köteles teljesíteni. Az ügyvezető
akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni. Az ügyvezető az iratbetekintésekről, illetve
a kérelmekről nyilvántartást vezet.
13.2.) A Társaság működésére, szolgáltatási igénybevételének módjára, valamint beszámolói
közlésére vonatkozóan biztosítja a nyilvánosságot
13.2.1.) a jogszabályokban meghatározott időben és módokon (pl. közzététele számviteli
törvény szerinti beszámolónak, cégjegyzéki adatainak, közhasznúsági jelentésnek,
illetve mellékletnek); illetőleg
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13.2.2.) a jelen Társasági Szerződés szerinti tevékenységéről, szolgáltatásairól az azokat
igénybevevőket szakmai kiadványokban / honlapon történő tájékoztatással; valamint
13.2.3.) az iratbetekintési jog (cégbíróságon, közhasznú társaság székhelyén) alkalmazásával.
13.3.) A Társaság közhasznúsági jelentés megtekinthető a 13.1 pontban meghatározott feltételekkel.
A közhasznúsági jelentésből saját költségére bárki másolatot készíthet.
13.4.) A Társaság és a tagok között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított 30 napon
belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ez a rendelkezés nem irányadó abban az
esetben, ha a Társaság és a tagok a Társaság tevékenységi körébe tartozó, a Társasági Szerződés
által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt. A szokásos nagyságrendű alatt 2 millió
forint értékhatár alatti szerződést kell érteni.
13.5.) A Társaság, az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok és más, a taggyűlés által meghatározott
vezető állású munkavállalók javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről
szóló szabályzatot elfogadásától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe
kell helyezni.
13.6.) A taggyűlés – a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével –
kizárólagos hatáskörébe tartozó döntéseivel kapcsolatos, előzetesen kikért könyvvizsgálói és
felügyelőbizottsági véleményeket a taggyűlés határozatával együtt – a döntés meghozatalától
számított 30 napon belül – a cégbíróságon a cégiratok között letétbe kell helyezni.
13.7.) A Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel – a közhasznú
tevékenység folytatásának feltételeiről – kötött szerződését a megkötéstől számított 30 napon belül a
cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.
14.

A társaság megszűnése

Ha a Társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a tartozások kiegyenlítése után a Társaság tagjai
részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tag vagyoni hányadának
teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a társaság tagjai kötelesek továbbra is hasonló
közhasznú tevékenységek ellátása érdekében felhasználni.
15.

Alkalmazandó jogszabályok

A társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (új Ptk.; különösen annak harmadik könyve, azon belül a gazdasági társaságokról szóló
rendelkezések), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény – civil törvény –, a közpénzek
felhasználásával, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009.
évi CXXII. törvény, valamint a vonatkozó egyéb rendelkezések (és ezek időközi módosításai) az
irányadók.
16.
Vegyes és záró rendelkezések
16.1.) A Társaság befektetési tevékenységet alaptevékenységként nem végez, kizárólag a szabad
pénzeszközeit fekteti be. Amennyiben a Társaság szabad pénzeszközeit kívánja befektetni, úgy
köteles befektetési szabályzatot alkotni, és ennek megfelelően eljárni, azzal, hogy a befektetésből
származó eredményt sem oszthatja fel a Társaság, köteles azt a cél szerinti tevékenységre,
közhasznú céljainak megvalósítására fordítani. A befektetési szabályzat elfogadása az Alapító
kizárólagos hatáskörébe tartozik.
16.2.) A Társaság által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.
A Társaság a tagok honlapjai, és helyi időszaki kiadványai útján nyilvánosságra hozza az igénybe
vehető támogatási lehetőségeket.
16.3.) A Társaság az alapítót (annak tagjait, illetve a képviseletében eljáró személyt), a támogatót,
valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások
kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
16.4.) A taggyűlést évente legalább egyszer a számviteli beszámoló elfogadására össze kell hívni. A
számviteli beszámoló részeként a Civil törvény előírásainak megfelelően közhasznúsági mellékletet
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készít, A beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a Társaság a Civil törvény előírásainak
megfelelően letétbe helyezi és közzéteszi.
16.5.) A Társaság további gazdálkodó szervet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben
részesedést nem szerezhet.
16.6) Szerződő felek a jelen Társasági szerződés elkészítésére és ellenjegyzésére a Dr Rubi
Gabriella ügyvéd, Nyíregyháza, Dózsa György út 9. III/309. részére adnak megbízást.
Szerződő felek a jelen Társasági szerződés-t - elolvasás és megmagyarázás után - mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá, ezzel azt magukra nézve kötelezőnek elfogadták.
Nyíregyháza, 2017. augusztus 28.
Balkány Város Önkormányzata

Helyi Jóléti Szolgálat Alapítvány

Nagykálló Város Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Tiszavasvári Város Önkormányzata

Nyíregyházi Egyetem

NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.

-o-o-o-o-oA Társasági szerződés 16. sz. módosítását tartalmazó döntéseket a társaság taggyűlése 2017.
augusztus 28. napján hozta meg.
-o-o-o-o-oAlulírott ellenjegyző ügyvéd aláírásommal igazolom, hogy ezen egységes szerkezetbe foglalt
Társasági szerződés megegyezik a Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság tagjai által a fenti időpontban megalkotott, és utóbb 16 ízben
módosított – legutóbb 2017. augusztus 29. napján változtatott (dőlt betűvel jelölve) – Társasági
szerződése hatályos szövegével.
Nyíregyháza, 2017. augusztus 28.
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213/2017.(VIII.31.) Kt. számú határozat 2. számú melléklete
TÁRSASÁGI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT
mely létrejött a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg.15-09072924 szám alatt cégjegyzékbe bejegyzett Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca
10-12 szám) alapítója alulírott helyen és napon a 2008. május 06. napján kelt és annak 2008.
október 07. napján, 2008. november 05. napján, 2009. augusztus 25. napján, 2011. július 15.
napján, 2011. szeptember 15. napján, 2011. december 05. napján, 2013. július 01. napján, 2014.
július 09. napján, 2015. április 20. napján, 2016. június 10. napján, 2016. július 18. napján, 2017.
április. 12. napján, 2017. május 29. napján, 2017. július 25. napján, valamint 2017. augusztus 28.
napján módosított Társasági Szerződés módosítása tárgyában az alábbiak szerint:
A társasági szerződés 6.1.) pontja az alábbiak szerint módosul:
6.1.) A Társaság legfőbb szerve a taggyűlés, amely a Társaság valamennyi ügyében jogosult dönteni.
A taggyűlés ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghozott esetekben
korlátozható.
A Társasági Szerződés jelen módosító okiratban nem érintett pontjai és szövege változatlanul
érvényben maradnak.
Nyíregyháza, 2017. augusztus 28.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Balkány Város Önkormányzata
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nagykálló Város Önkormányzata
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tiszavasvári Város Önkormányzata
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Helyi Jóléti Szolgálat Alapítvány
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
............................................................................................................................................
Nyíregyházi Egyetem

Ellenjegyzem Nyíregyházán, 2017. augusztus 28. napján:
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Egyebek (4.np.):
Kérdés és felvetés egyebek napirendi pont alatt nem hangzott el.

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a rendkívüli ülést Dr. Fülöp Erik
polgármester bezárta.

k.m.f.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Badics Ildikó
jegyző
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