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ELŐTERJESZTÉS-2.  
Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete alapján 
 

 

 

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2021. július 26. 

A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület 

Az előterjesztést készítette: jegyző 

Előterjesztő: polgármester 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: rendes / rendkívüli 

A határozat elfogadásához szükséges többség típusa: egyszerű / minősített 

A szavazás módja: nyílt / titkos 

 

A tárgyalandó témakör: A Börzsöny Kapuja Innovációs Klaszter (menedzsment) 

Nonprofit Kft. alapítása 

 

1.A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA 

A Klaszter alakulásakor még az volt a koncepció, hogy a Klaszter alapítói közösen hozzanak 

létre egy a Klasztert menedzselő nonprofit gazdasági társaságot. Azonban a tudomásunkra 

jutott információk alapján célszerűbb egy, csak az önkormányzatok által alapított gazdasági 

társaságot létrehozni. 

A 272/2014 (XI. 5.) Kormányrendelet a Nemzeti szabályozás az elszámolható 

költségekről című 5. sz. mellékletének 3.8.2. pont az alábbiakat mondja ki: 

3.8.2. Közszféra szervezetekre vonatkozó speciális előírások 

3.8.2.1. Közszféra szervezet kedvezményezettek - ide nem értve az egyházi jogi személyt - az 

Útmutató 3.8.1.5. pontja szerinti szakértői szolgáltatást kizárólag akkor számolhatják el a 

projekt keretében, ha a szakértői szolgáltatást költségvetési szerv, vagy olyan gazdálkodó 

szervezet látja el, amelyben az állam vagy önkormányzat - együttesen vagy külön, közvetve 

vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik, és amelyek a szolgáltatást 

kizárólag közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati jogviszonyban vagy 

munkaviszonyban foglalkoztatott alkalmazottal, vagy megbízási jogviszonyban foglalkoztatott 

természetes személlyel láthatják el. E pont alkalmazásában kormányzati szolgálati 

jogviszonyban töltött időnek minősül az állami szolgálati jogviszonyban töltött idő is. 

A pályázati lehetőségek minél szélesebb körű kihasználása érdekében –önálló finanszírozásra 

és a működéséhez szükséges források megszerzésére képes –gazdasági társaság létrehozását 

javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek. Az önkormányzati tulajdonú társaság előnye, hogy 

hatékonyabb, rugalmasabb, piaci szemléletű menedzsmentet biztosít, miközben az 

önkormányzati és a versenyszférai modellstrukturált együttműködését, valamint a 

kormányzati és EU források pénzügyi szempontból hatékonyabb, szakmai szempontból jobb 

koordinációval történő felhasználását teheti lehetővé. Jelen előterjesztés célja, hogy a 

Képviselő-testület az alább ismertetett körülmények ismeretében felhatalmazást adjon a 

gazdasági társaság alapító okiratának elfogadására és a társaság megalapítására.  

A nonprofit kft-be érdemes kiszervezni minden jövedelemtermelő tevékenységet, hogy a 

projektmenedzsment költségei elszámolhatóak legyenek a pályázatok során. Nem non profit 

Kft nyereségét osztalékként adó is terhelné. Jobb a feladatellátásba vagy önkormányzati 

beruházásba „beforgatni” a nyereséget, mely non profit jellegnél kötelező.  
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A Kft. nem igényel lényegi többletfinanszírozást az önkormányzat részéről. A nonprofit kft. 

üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági társaság 

tevékenységéből származó nyereség a kft. vagyonát gyarapítja. Nonprofit gazdasági társaság 

más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit 

gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét. A 

gazdasági társaság alapításához társasági szerződés megkötése elfogadása szükséges. A 

korlátolt felelősségű társaság előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével 

(jegyzett tőkével) alakul, és a tag kötelezettsége a társasággal szemben csak törzsbetétének 

szolgáltatására és a társasági szerződésben esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás 

szolgáltatására terjed ki. A társaság kötelezettségeiért –törvényben meghatározott kivétellel –a 

tag nem felel. Ez megfelel a jogszabályi előírásoknak is, mely szerint az önkormányzat nem 

kötelező feladatellátása vagy vállalkozói tevékenysége nem veszélyeztetheti a kötelező 

feladatok ellátását. A pénzügyi ellenőrzések (ÁSZ) gyakorlata, javaslat is az, hogy az 

önkormányzatok vállalkozási tevékenysége ne keveredjen össze a kötelező feladatok 

ellátására nyújtott állami támogatásokkal, normatívákkal. A vállalkozások kockázata ne 

terhelje korlátozás nélkül a feladatellátásra kötelezett önkormányzat teljes költségvetését, ha 

lehet, a korlátozott felelősségű önkormányzati kft viselje a kockázatot. Nonprofit kft. 

minimum 3.000.000Ft-os törzstőkével alapítható, az alapításhoz a legalacsonyabb törzstőke 

rendelkezésre bocsátását javasoljuk. Figyelembe véve, hogy ez 5 önkormányzat 

közreműködésével jön létre, minden önkormányzatnak 600.000,-ft összegű törzstőke 

rendelkezésre bocsájtását kell megtenni, mellyel minden tag 20%-os tulajdonrészt 

szerez. 

Emellett természetesen a cégbejegyzés is költségekkel jár (illeték, közzétételi költség), 

amelyek fedezetét szintén biztosítani szükséges.  

 

A profil meghatározása Társaság alapítása esetén meg kell határozni a szervezet vállalkozói 

(üzleti) és (esetleg) közhasznú tevékenységét. A Társaság fő célja: pályázatírás, projekt 

menedzselés.  

 

A Társaság célja elsősorban Magyarország, a Börzsöny tájegység, a Dunakanyar térség (Pest 

megye, Komárom-Esztergom megye, Nógrád megye), az Európai Duna Régió (a 

magyarországi Dunakanyar térség kiegészítve Szlovákiával – Nové Zámky járással, Levice 

járással, Vel’ky Krtis járással) gazdasági növekedése, a kreatív, kulturális, egészség, sport és 

turizmusipar, továbbá a természeti környezet fejlesztése,  a foglalkoztatás növelése, a 

kreatívipari, a kulturális, az egészségipari, sportiparági és turisztikai innováció elősegítése, 

a társadalmi kohézió növelése, az Európai Duna Régió kulturális és nyelvi sokszínűségének 

megőrzése, a kreatív, a kulturális, az egészség, sport és turisztikai szektorok 

versenyképességének növelése.  

A Társaság főként a kreatív, kulturális egészség, sport és turizmusipari gazdaságának 

fejlesztése érdekében jön létre, kiemelt célkitűzésként megfogalmazva a Társaság és a tagok 

nemzeti és interregionális európai uniós fejlesztési programokban való részvételének 

elősegítését, támogatását, a program adta fejlesztési lehetőségek hatékony, a tagok 

együttműködésén alapuló kiaknázását. 

 

Mivel a társaság célja, hogy a meglévő hazai és uniós pályázatokon forrást találjon a térség 

fejlesztésére, ezért további vagyonelem, vagyonértékű jog biztosítását a kft. részére nem 

javaslunk átadni.  

 

Ügyvezetőnek javasoljuk Koncz Ernőt, aki az egész Klasztermenedzsment Kft. működését 

össze tudja fogni, irányítani tudja a hazai és uniós pályázatok minél hatékonyabb 

kihasználását, fejlesztve ezáltal a térségünket.  
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Az ügyvezető és a Képviselő-testület közötti jogosítványok megoszlását szintén szabályozni 

szükséges. Az Ügyvezető kinevezése tekintetében a jogkört az alapító Önkormányzatok 

Képviselő-testülete gyakorolja. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát is 

módosítani kell.  

 

Javasolt felügyelő bizottság választása. Ha a gazdasági társaságnál felügyelőbizottság 

működik, a számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak 

a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. Ha a felügyelőbizottság 

megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a 

gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági 

társaság, illetve a tagok érdekeit, összehívja a gazdasági társaság legfőbb szervének rendkívüli 

ülését, amely a képviselő-testületi ülések. A felügyelőbizottsági tagok korlátlanul és 

egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési 

kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti 

beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra 

hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is. A Ptk. a 3 fős felügyelő 

bizottságot tekinti főszabálynak, de ettől el lehet térni. Kinevezése a közgyűlés, illetve az 

alapító döntési joga, szakmai végzettség, szakmai gyakorlat nem követelmény. 

 

Javasolt könyvvizsgáló választása. A könyvvizsgáló feladata a számviteli törvényben 

meghatározott könyvvizsgálat elvégzésére, és ennek során mindenekelőtt annak 

megállapítására irányul, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója 

megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és 

pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.  

 

Fenntarthatóság, működtetési kérdések:  

A fenntarthatóság elsődleges szempontunk, így a társaságnak törekednie kell külsős, 

vállalkozási tevékenységeiből eredő bevételeinek maximalizálására, valamint pályázati 

források bevonására.  

 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA 

 

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 

 

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR 

MEGNEVEZÉSE  

 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE 

- 

6. HATÁROZATI JAVASLAT, RENDELET-TERVEZET 

 

7. MELLÉKLET: 

szerződés tervezet 
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Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testület 

…../2021. (…..) határozata 

 

 

1.) Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával úgy dönt, hogy 

Kismaros, Szokolya, Kóspallag, Verőce Községek és Nagymaros Város közreműködésével 

létrehozza a Börzsönykapuja Innovációs Nonprofit KFT.-t a Börzsöny Kapuja Innovációs 

Klaszter projekt menedzsmenti feladatainak ellátására, az erőforrások optimalizálása és a 

pályázati lehetőségek kiaknázása céljából.  
 

a.) A Társaságban való tulajdonrészesedés aránya 20%, melyhez a szükséges 600.000,-ft-os 

törzstőkét a létrehozandó társaság számára biztosítja, az általános tartalék terhére. 

 

b.) Székhelye: 2626 Nagymaros, Fő tér 5. 

 

c.) A társaság alapítója: Kismaros Község Önkormányzata  

   Szokolya Község Önkormányzata 

   Kóspallag Község Önkormányzata 

   Verőce Község Önkormányzata 

   Nagymaros Község Önkormányzata 

20-20%-os tulajdoni részesedéssel. 

 

d.) Az Ügyvezető kinevezése tekintetében a jogkört az alapító Önkormányzatok Képviselő-

testülete gyakorolja és Koncz Ernő (szül.: 1963. november 25.; an: Surányi Zsuzsanna; szig 

szám: 330570TA) 1165 Budapest, Blaha Lujza utca 27. szám alatti lakos kinevezését 

támogatja.  

 

e.) A társaság felügyelő bizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának megválasztása 

vonatkozásában felhatalmazza a polgármestert, hogy Nagymaros Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete helyett és nevében önállóan döntsön. 

 

2.) Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kismaros Község 

jegyzőjét: -feladatkörök/tevékenységi körök pontos meghatározására.  A létrehozandó 

társaság fő tevékenységi köreként 9499. M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenységet 

határozza meg.  

 

3.) Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával meghatalmazza a 

polgármestert a jelen előterjesztés 1. számú mellékletében található Társasági szerződés, 

fentebb meghatározott tartalommal történő kiegészítésekkel kiegészített aláírására. 

 

4.) Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a Klasztermenedzsment nonprofit Kft. alapításával kapcsolatosan szükségessé vált “Börzsöny 

Kapuja Innovációs Klaszter Együttműködési Megállapodás” módosítást elfogadja. 

 

Felelő: Polgármester, jegyző 

Határidő: Azonnal 

 

Nagymaros, 2021. július 23. 
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 Heinczinger Balázs  Lindmayer Eszter 

 polgármester  jegyző 

 

 

 

 


