VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSE
HATÁROZAT
Szám: 24/2014. (IV. 17.) MÖK határozat
Tárgy: A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (KDRFÜ) átvételével kapcsolatos döntések
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a
területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 29. § (3)
bekezdése alapján a Fejér Megyei Önkormányzat 2014. február 13-án átvette a Nemzeti
Fejlesztési Minisztériumtól a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft. –t.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 29. § (2) bekezdése alapján – egyetért a
2013. december 31-ig 100%-ban a Magyar Állam tulajdonában lévő Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 3 000 000,-Ft névértékű
üzletrészének három egyenlő arányban történő felosztásával a Fejér Megyei, a KomáromEsztergom Megyei és a Veszprém Megyei Önkormányzat között.
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a határozat mellékletét
képező – Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
irányításával kapcsolatos, a három érintett megye között kötendő – megállapodástervezetet és felhatalmazza elnökét annak aláírására.
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét az előterjesztés
mellékletét képező társasági szerződéssel kapcsolatos esetlegesen szükséges egyeztetés
lefolytatására és azt követően a társasági szerződés aláírására.
5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a határozat
2. pontja szerinti megállapodás alapján, az aláírásra kerülő társasági szerződésben
foglaltakra figyelemmel a Veszprém Megyei Önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje a
társasági taggyűléseken és a taggyűlési döntésekről tájékoztassa a megyei közgyűlést.
6. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntéséről a Fejér Megyei és a Komárom-Esztergom
Megyei Önkormányzatot, valamint a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft.-t értesítse.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke
A kiadmány hiteléül:

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző
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24/2014. (IV. 17.) MÖK határozat melléklete

Megállapodás
amely létrejött egyrészről a Fejér Megyei Önkormányzat (8000 Székesfehérvár, Szent
István tér 9.) képviseli: Törő Gábor, a közgyűlés elnöke,
másrészről Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (2800 Tatabánya, Fő tér 4.)
képviseli: Popovics György, a közgyűlés elnöke,
harmadrészről Veszprém Megyei Önkormányzat (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.)
képviseli: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke között az alulírott napon az alábbiak szerint:
1.) Felek előzményként rögzítik, hogy a területfejlesztésről és területrendezésről szóló
1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: Tftv.) 2014. január 1-jétől hatályos módosított
rendelkezései értelmében a Fejér Megyei Önkormányzatnak – mint székhely
önkormányzatnak – kellett átvennie a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. (továbbiakban: KDRFÜ) korábban állami tulajdonban
lévő társaság részesedését.
Fenti törvényi rendelkezés alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Fejér
Megyei Önkormányzat között e vonatkozásban létrejött megállapodást a Fejér
Megyei Közgyűlés Elnöke 2014. február 13-án kézjegyével látta el.
2.) Előzményként rögzítik továbbá a Felek, hogy a Tftv. 17. § (1) bekezdésében
foglaltak szerint: „A gazdasági társaság irányításáról, tulajdonjogáról és a tulajdonosi
jogok gyakorlásának módjáról a régió területét alkotó megyei önkormányzatok …
megállapodásban döntenek.”
3.) Jelen megállapodás célja az együttműködés formáinak meghatározása, a Felek
jogainak, kötelezettségeinek és azok gyakorlási módjának rögzítése. Fentieket,
valamint a Tftv. előírásait figyelembe véve Felek a KDRFÜ irányítása és a
tulajdonosi jogok gyakorlása kérdésében a 4., 5., 6. és 7. pontban foglaltak szerint
állapodnak meg.
4.) A KDRFÜ felügyelő bizottságába a Felek által jelölendő 1 tag személyének
delegálására a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlése jogosult.
5.) A KDRFÜ ügyvezetője feletti egyéb munkáltatói jogok gyakorlása a Fejér Megyei
Önkormányzatot illeti meg.
6.) A társaság tevékenységével kapcsolatos könyvvizsgálói feladatokat ellátó
személy/szerv megjelölésére a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
jogosult.
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7.) Felek megállapodnak abban, hogy a KDRFÜ évente, a tárgyévet követő év január
31-ig írásbeli beszámolót köteles készíteni és eljuttatni a Felek részére a társaság
éves tevékenységéről, mely beszámolót elfogadásra a Közgyűlések elé kell
terjeszteni. Megállapodnak továbbá a Felek abban, hogy az éves beszámolón túl –
igény szerint – külön taggyűlési utasításra és az ott megjelölt határidőre a társaság
ügyvezetője a taggyűlés által megjelölt témakörben jelentés elkészítésére
kötelezhető, illetve utasítható.
8.) Felek kijelentik, hogy a KDRFÜ irányításával, illetve tulajdonosi jogainak
gyakorlásával kapcsolatosan egyebekben a testületek által elfogadott társasági
szerződés rendelkezéseit tekintik irányadónak.
9.) Jelen megállapodást Fejér Megye Közgyűlése a(z) …/2014. (…) önkormányzati
határozatával, Komárom-Esztergom Megye Közgyűlése a(z) …/2014. (…)
önkormányzati határozatával, Veszprém Megye Közgyűlése a(z) …/2014. (…)
önkormányzati határozatával hagyta jóvá és adott felhatalmazást annak aláírására.
10.) E megállapodást valamennyi fél Közgyűlése részéről történő elfogadással, az
utolsóként meghozott testületi döntés időpontjával lét hatályba.

Székesfehérvár, 2014. …….. hó …. nap.

Törő Gábor
a Fejér Megyei Közgyűlés
elnöke

Tatabánya, 2014. ……….. hó …… nap

Popovics György
a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
elnöke

Veszprém, 2014. ………….hó ……. nap

Lasztovicza Jenő
a Veszprém Megyei Közgyűlés
elnöke

