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Minősített többség 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. augusztus 28-i soron 
kívüli ülése 1. számú napirendi pontja 
 
Önkormányzati nonprofit kft. bejegyzéséhez szükséges döntés meghozatala 
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat közgyűlése 22/2015. (VI.26.) számú határozatával, 
annak 1. pontjában döntött a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Közhasznú 
Nonprofit Kft. megalapításáról, a határozat 2-10. pontjában pedig az alapítással 
összefüggő kérdésekben. A cégbejegyzési kérelem 2015. 07. 14. napján 17-09-
010663 szám alatt került nyilvántartásba a cégbíróságon. 
 
A Cégbíróság 4. sorszám alatt hiánypótló végzést adott ki, amelyben kötelezte a 
társaságot, hogy az alapító közgyűlés módosítsa az alapító okiratot a következők 
szerint: 
 
1. Társaság cégneve: Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Közhasznú 

Nonprofit Kft.  helyett Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit 
Közhasznú Kft.  

 
2. A Társaság rövidített neve: Tolnáért NKft. helyett Tolnáért Nonprofit Közhasznú 

Kft. 
 
3. Az alapító okirat 8.5. pontjában az szerepeljen, hogy az ügyvezető a 

szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel.  
 
A társaság jogi képviselője hiánypótlásra az alábbi tartalmú nyilatkozatot terjesztette 
elő:  
 
1. A cégnév és a rövidített név is megfelel mind a jogszabályi előírásoknak, mind a 

bírói gyakorlatnak, ezt más bejegyzett cégek adataival támasztotta alá. 
 
2. Az ügyvezetőre vonatkozóan az alaptó okiratban rögzített azon szabályozás, hogy 

az ügyvezető a polgári jog általános szabályai szerint tartozik felelősséggel nem 
ütközik jogszabályi előírásba. A Ptk. 3:4.§ (2) bek. szerint a társaság szervezetére 
és működésére vonatkozóan az alapító okirat jogszabálytól eltérhet, mert az 
ügyvezetői felelősség tekintetében az eltérést a törvény nem tiltja, így a szigorúbb 
ügyvezetői felelősségi szabály nem ütközik jogszabályba.  

 
Abban az esetben, ha a cégbíróság a jogi képviselő álláspontját nem fogadja el, a 
cégbejegyzési kérelmet el fogja utasítani.  
  
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és az alábbi 
határozati javaslat elfogadására: 
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Határozati javaslat: 
Tolna Megyei Közgyűlés …/2015. (VIII.28.) közgyűlési 
határozata  
Az önkormányzati nonprofit kft. bejegyzéséhez 
szükséges döntés 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése akként 

határozott, hogy egyszemélyes nonprofit közhasznú 
társaságot alapít, melynek cégneve Tolnáért- Tolna 
Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft., 
rövidített cégnéve Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft. 

 
2. A Közgyűlés jóváhagyólag dönt arról, hogy a társaság 

az alapító okirat aláírásának napjától előtársaságként 
működjön.  

 
3. A Közgyűlés elfogadja az alapító okirat 8.5. pont 1. 

sorának szövegét, mely szerint az ügyvezető a 
szerződésszegéssel okozott kár szabályai szerint felel 
a társasággal szemben.  

 
4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése kiköti, hogy 

amennyiben a Cégbíróság a folyamatban lévő 
cégbírósági eljárásban elutasító vagy részben elutasító 
döntést hoz, az abban foglaltak határozzák meg az 
alapító okirat végleges tartalmát és azt, hogy ezen 
határozat a cégbejegyzési kérelmet elutasító vagy 
részben elutasító döntés kézhezvételét követő napon 
lép hatályba. 

 
5. A Közgyűlés elfogadja, hogy a társaság alapítására 

egyebekben a 22/2015. (VI.26.) számú közgyűlési 
határozatban foglaltak az irányadók. 

 
6. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

felhatalmazza elnökét, hogy a fentiekre tekintettel az 
alapító okirat végleges tartalmát elfogadja és aláírja. 

 
 

Határidő: 2015. augusztus 31.  
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 

 
 
Szekszárd, 2015. augusztus 28. 
 
       Fehérvári Tamás 
 a Közgyűlés elnöke 
 
 


