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Javaslat a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. felügyelő 
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Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság. 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

A Tolna Megyei Önkormányzat által létrehozott, az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában álló Tolnáért –Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. 
(a továbbiakban: Nkkft.) felügyelő bizottsága tagjainak az alapító, a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése a 22/2015. (VI. 26.) határozatával – 5 éves határozott 
időtartamra – dr. Égi Csabát, Széles Andrást és Pirgi Józsefet választotta meg.  

Dr. Égi Csaba 2016. március 17. napján az ügyvezető részére eljuttatott 
nyilatkozatában az Nkkft. felügyelő bizottsági tagi tisztségéről 2016. március 31-i 
hatállyal lemondott. Ennek okán szükséges, hogy a Közgyűlés az Nkkft. felügyelő 
bizottságába új tagot válasszon. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:26. § (2) 
bekezdése értelmében a felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, 
akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem 
korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető 
tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a 
hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. 

A Ptk. 3:22. § (4)-(5) bekezdései a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró okként 
rögzítik, hogy nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése 
miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez 
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült, továbbá nem lehet vezető 
tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely 
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben 
megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 

Mivel a Ptk. 3:26. § (4) bekezdése alapján az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő 
okiratban kell kijelölni, ezt követően a döntéshozó szerv választja a 
felügyelőbizottsági tagokat, így az alapító okirat módosítása nem szükséges.  

A Ptk. 3:26. § (4) bekezdése szerint a felügyelőbizottsági tagsági jogviszony – a 
megválasztást követően - az elfogadással jön létre. Kerecsényi Márton akként 
nyilatkozott, hogy a tisztséget vállalja. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és az alábbi 
határozati javaslat elfogadására: 
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Határozati javaslat:  

 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …/2016. (IV. 
15.) közgyűlési határozata  

A Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit 
Közhasznú Kft. felügyelő bizottsága új tagjának 
megválasztásáról 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolnáért - Tolna 
Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelő 
bizottsága tagjának Kerecsényi Mártont választja meg öt éves 
határozott időre. A felügyelő bizottsági tag feladatát díjazás 
nélkül végzi. 
 

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 

Határidő: azonnal 

 

Szekszárd, 2016. március 30. 

 

 

Fehérvári Tamás 
         a Közgyűlés elnöke 

 
 
 
 

 


