
 
 

1 
 

Egyszerű többség 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. február 15-i ülése 1. 
számú napirendi pontja 
 
Javaslat a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. és a TMFÜ Tolna 
Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. Felügyelőbizottságába új tag 
megválasztására  
Előterjesztő és előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság. 
 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:26. § (1) 
bekezdése értelmében az alapítók a létesítő okiratban három tagból álló 
felügyelőbizottság létrehozását rendelhetik el azzal a feladattal, hogy az ügyvezetést 
a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A Ptk. 3:26. § (4) 
bekezdése szerint az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, 
ezt követően a döntéshozó szerv választja a felügyelőbizottsági tagokat.  
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 22/2015. (VI. 26.) közgyűlési 
határozatában döntött a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Közhasznú 
Nonprofit Kft. megalapításáról és e határozatában kijelölte a Felügyelőbizottság 
tagjait, köztük Pirgi József urat, akit a Felügyelőbizottság az elnökének választott. 
 
A Közgyűlés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft. szétválásos 
különválással történő megszüntetése tárgyában hozott 52/2016. (X. 29.) közgyűlési 
határozatával létrehozta a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú 
Kft.-t és a Felügyelőbizottság tagjainak ugyanazon személyeket választotta meg, 
mint a Tolnáért Nkft. esetében. 
 
Pirgi József elhalálozására tekintettel mindkét nonprofit gazdasági társaságba új 
felügyelőbizottsági tagot szükséges a Közgyűlésnek választani.  
 
A Ptk. 3:26. § (2) bekezdése alapján 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. 



 
 

2 
 

 
Mindkét nonprofit gazdasági társaság vonatkozásában a Felügyelőbizottság új 
tagjának – figyelembe véve a Ptk. fent idézett kitételeit - Fülöp János közgyűlési 
tagot javaslom megválasztani. 
 
A Ptk. 3:26. § (4) bekezdése szerint a felügyelőbizottsági tagsági jogviszony – a 
megválasztást követően - az elfogadással jön létre. Fülöp János akként nyilatkozott, 
hogy a tisztséget vállalja. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati 
javaslatokat elfogadni szíveskedjen.  
 
Határozati javaslat 1.:  
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …/2019. (II. 
15.) közgyűlési határozata a Tolnáért - Tolna Megyei 
Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. 
Felügyelőbizottsága új tagjának megválasztásáról: 

 
 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolnáért - Tolna 

Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. 
Felügyelőbizottsága tagjává választja Fülöp Jánost öt éves 
határozott időre. A felügyelő bizottsági tag feladatát díjazás 
nélkül végzi. 

 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 

 
Határozati javaslat 2.:  
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …/2019. (II. 
15.) közgyűlési határozata a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága 
új tagjának megválasztásáról: 

 
 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a TMFÜ Tolna 

Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 
Felügyelőbizottsága tagjává választja Fülöp Jánost  öt éves 
határozott időre. A felügyelő bizottsági tag feladatát díjazás 
nélkül végzi. 

 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 

 
 
Szekszárd, 2019. január 26. 
 
 

 Fehérvári Tamás 
a Közgyűlés elnöke 


