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Heves Megyei Közgyűlés  

 

Helyben 

 

Javaslat 

a Heves Megyei Önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő 

Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntés 

meghozatalára 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.) a 

Heves Megyei Önkormányzat és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 5. § (1) 

bekezdés szerinti ajánlatkérőnek minősülő szervezetek kizárólagos tulajdonában álló gazdasági 

társaság, a társaságban a Heves Megyei Önkormányzat tulajdoni részesedése (törzsbetét 

törzstőkéhez viszonyított aránya): 51,72 %. A társasági üzletrész a területfejlesztés 

intézményrendszerének átalakítását, a megyei és a regionális fejlesztési tanácsok törvényi 

megszüntetését követően 2012. január 1. napjával jogutódlás címén került a Heves Megyei 

Önkormányzat tulajdonába. 

 

Az Ügynökség fő tevékenysége a területi és ágazati operatív programok rendszerében megjelenő 

pályázati kiírásokhoz kapcsolódó támogatási források lehívására irányuló projektötletek fejlesztése, 

a potenciális pályázó szervezetek céljainak, terveinek logikus megfogalmazása, pályázatírás és 

megvalósíthatósági tanulmány készítése, valamint nyertes projekt esetén a megvalósítás 

eredményes lebonyolításához szükséges projektmenedzsment és nyilvánosság biztosítása 

szolgáltatások ellátása. 

A 2014-2020-as európai uniós fejlesztési időszakban az Ügynökség fő tevékenységei közül a 

hangsúly a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tekintetében a pályázatírás és 

tanulmánykészítés feladatkörre tevődött át, figyelemmel a jelen programozási időszakban az egyes 

európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (IX.5.) 

Kormányrendelet előírásaira is. 

Jelenleg a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. a Heves Megyei 

Önkormányzattal kötött Közfeladat Ellátási Megállapodás alapján fő- és egyéb tevékenységi 

köreinek keretében rendszeresen végzett, nonprofit jellegű gazdasági tevékenységével 

elsődlegesen, de nem kizárólagosan a többségi tulajdonrésszel rendelkező Heves Megyei 

Önkormányzat részére törvényben meghatározott területfejlesztési, vidékfejlesztési, 

területrendezési, valamint koordinációs közfeladatai ellátásában működik közre. 



 

A Kft. ügyvezető igazgatói feladatait 2012. szeptember 12. napjától munkaviszony keretében 

Göndör János Tibor látja el, amely vezető tisztségviselői megbízatás a taggyűlés részéről 2014. 

februárjában 2019. február 25. napjáig meghosszabbításra került. A vezető állású munkavállaló havi 

bruttó munkabére – mely 2012. szeptember 12. napjától nem változott - a munkaszerződésben 

670.000,-Ft összegben került rögzítésre.  

 

A Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. 

(II.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) – 2015. november 25. napjától 

hatályos – 12. § (4) bekezdése értelmében „a Megyei Önkormányzat legalább többségi 

befolyásával működő gazdasági társaság esetében a társaság alapvető üzleti és személyi 

kérdéseiben - azaz a gazdasági társaság alapítása, a gazdasági társaság ügyvezetőjének és 

felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása és visszahívása, valamint díjazásuk, a gazdasági 

társaság átalakulásának, egyesülésének és szétválásának elhatározása, valamint a gazdasági 

társaság megszüntetése, a gazdasági társaság törzstőkéjének felemelése vagy leszállítása, az 

egyszemélyes gazdasági társaság esetén többszemélyes társasággá válás elhatározása, nonprofit 

gazdasági társaságként történő működés elhatározása, a gazdasági társaság közhasznú szervezeti 

minősége megszerzésének kezdeményezése, a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjével, a 

felügyelőbizottsági taggal és a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítése 

kérdésében - a döntés meghozatalára a Közgyűlés, míg minden további kérdésben a Közgyűlés 

elnöke jogosult”, vagyis az ügyvezető megbízatásának meghosszabbítása és díjazásának 

megállapítása tárgyában a Heves Megyei Önkormányzat képviselője által a Kft. taggyűlésén 

képviselendő tulajdonosi álláspont kialakítása a fent idézettek értelmében a Közgyűlés hatáskörét 

képezi. 

 

Figyelemmel arra a körülményre, hogy a jelenlegi ügyvezetői vezető tisztségviselői megbízatás és 

a munkaszerződés határozott időtartama hamarosan lejár, javaslom, hogy a Közgyűlés támogassa a 

jelenlegi ügyvezető, Göndör János Tibor ismételt, határozott 5 éves időtartamra szóló ügyvezető 

igazgatói megbízását azzal, hogy a Kft. 2018. évet záró egyszerűsített éves beszámolójának pozitív 

eredménye esetén a vezető állású munkavállaló havi bruttó munkabére 10 %-kal megemelésre 

kerüljön. 

 

Az előterjesztést a Heves Megyei Közgyűlés Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága 

megtárgyalta és annak Közgyűlés általi megtárgyalását és elfogadását 8 igen szavazattal, 3 

tartózkodás mellett támogatta. 

 

Mindezek előre bocsátását követően kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja 

meg és a határozati javaslatot fogadja el! 

 

Eger, 2018. december 5. 

 

 

Törvényességi szempontból ellenőriztem 

 

 

 

Dr. Barta Viktor 

     Heves Megye Főjegyzője 

 

 

Szabó Róbert 

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 



 

Közgyűlési határozati javaslat 

A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség 

Nonprofit Kft. (székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9., cégjegyzékszáma: 10-09-029615, 

adószáma: 22128702-2-10) többségi tulajdonrésszel rendelkező alapító tagja támogatja a jelenlegi 

ügyvezető, Göndör János Tibor ismételt, - a taggyűlés általi elfogadástól számított - határozott 5 

éves időtartamra szóló ügyvezető igazgatói megbízását azzal, hogy a Kft. 2018. évet záró 

egyszerűsített éves beszámolójának pozitív eredménye esetén a vezető állású munkavállaló havi 

bruttó munkabére – a jelenlegi Munkaszerződésben rögzítetthez képest - 10 %-kal emelésre 

kerüljön. 

 

A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a fentiek értelmében az Ügynökség taggyűlésének soron 

következő ülésén a döntéshozatal során a Heves Megyei Önkormányzat képviseletében a vezető 

tisztségviselői megbízatáshoz, valamint a munkaszerződés meghosszabbításához és a munkabér 

emeléséhez kapcsolódó határozatot jelen előterjesztés szerinti tartalommal támogassa.   

 

Felelős: Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Határidő: értelem szerint 

 

 


