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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a 38/2015.(VIII.31.) határozatával fogadta el a 

"Borsod-Abaúj-Zemplén megye Integrált Területi Programja 2014-2020" című dokumentumot. 

A Terület és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban:TOP) küldetése, hogy valamennyi 

megye, térség és település, így a jelenleg hátrányos helyzetű, leszakadó tendenciákat mutató térségek 

és települések esetében is megtalálja és erősítse azokat a fejlődési elemeket, amelyekkel potenciáljuk, 

erőforrásaik kibontakoztathatók és aktivizálhatók. 

A TOP elsődleges célja a térségi gazdaságfejlesztés, ezáltal a foglalkoztatás növelése. A TOP 

biztosítja a fő kereteket a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához. A 

TOP a Kormány kiemelt gazdaságfejlesztési, növekedési és foglalkoztatási céljaira tekintettel, 

valamint az Európa 2020 stratégiához való illeszkedés, az ágazati fejlesztésekkel való lehatárolás és 

szinergia biztosítása érdekében, az Európai Bizottsági 11 tematikus célhoz való kapcsolódás, a 

költségvetési és tematikus determinációkhoz való igazodás alapján, a Partnerségi Megállapodásban 

foglaltakkal összhangban határozza meg a fejlesztési célokat. 

A 2014-2020 közötti fejlesztési időszakra a fenti felhatalmazások alapján a megyei önkormányzatok 

elsődlegesen a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program finanszírozásával megvalósuló 

fejlesztések megalapozására készítenek megyei integrált területi programokat a TOP tartalmi és 

pénzügyi keretei között. 

A TOP küldetése, hogy valamennyi megye, térség és település esetében megtalálja és erősítse azokat 

az adottságokat és fejlődési elemeket, amelyek kibontakoztatásával az eddigi fejlődési pálya 

stabilizálódik, illetve megkezdődhet a felzárkózás. Ennek megfelelően a TOP biztosítja a kereteket a 

területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához. Magyarországon az EU 

Kohéziós politikáját megvalósító jogszabályokban rögzített un. kevésbé fejlett régiókban 

elhelyezkedő 18 megyében megvalósuló megyei decentralizált fejlesztések tervezésére rendelkezésre 

álló területi szintű indikatív forrásallokációt a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Terület- 

és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív 

programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai 

tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról szóló 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat 

tartalmazza. 

A megyei integrált területi program indikatív tervezési forráskerete a hatályos kormányhatározat 

szerint a következő:  

 

Az Integrált Területi Program és mellékletei megtalálhatóak az alábbi oldalon: 

http://www.baz.hu/content.php?cid=cont_54e1df99c241a3.69689905  

http://www.baz.hu/content.php?cid=cont_54e1df99c241a3.69689905
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A TOP mellett a 2014-2020-as fejlesztési ciklusban rendelkezésre állnak a központilag kiírandó 

operatív források is 

(http://palyazat.gov.hu/2014_2020_as_operativ_programok_tarsadalmi_egyeztetese).  

A TOP első pályázati kiírásai 2015. december 31-ig megjelennek, ezért a felkészülés rendkívüli 

gyorsaságot igényel. 

Az európai uniós pályázati források hatékony, szakszerű, és térségi szinten összehangolt 

felhasználása érdekében merült fel az önálló önkormányzati tulajdonban (köztulajdonban) álló 

nonprofit kft. létrehozásának lehetősége.  

A nonprofit kft. megalapításának, ahhoz való csatlakozásnak és a jelen szindikátusi szerződés 

aláírásának célja, hogy a 2014-2020. programozási időszakra rendelt Európai Uniós források 

felhasználására vonatkozó az EU 2020 stratégiához illeszkedő Operatív Programok által biztosított 

támogatási források (továbbiakban: támogatások, projektek) szabályszerű, hatékony és a fejlesztési 

lehetőségeket legnagyobb mértékben biztosító felhasználásával a térség gazdasági fejlődése (ideértve 

az önkormányzati feladatok ellátását) a lehető legmagasabb színvonalon valósuljon meg. Mindezekre 

tekintettel a nonprofit kft ezen támogatások, projektek koordinációjára, szakmai felügyeletére kerülne 

létrehozásra, melynek elsődleges célja és feladata a projektgenerálás, és a projekt előkészítés szakmai 

koordinációja, továbbá a projektek megvalósítása során a projektmenedzsment feladatok ellátása, és 

a közbeszerzések koordinálása. 

A nonprofit kft. megalapításának lehető leggyorsabb megvalósulása érdekében Forró Község 

Önkormányzata és Edelény Város Önkormányzata alapító tagként hozta létre a Kft.-t, melyhez a 

bejegyzést követően törzstőke emelésekkel a térség önkormányzatai csatlakozhatnak. Az alapításhoz 

szükséges 3.000.000,-Ft törzstőkét a két alapító fele-fele arányban pénzbeli hozzájárulásként 

bocsátotta rendelkezésre. 

A nonprofit kft. neve: KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság. 

Székhelye: 3780 Edelény, Borsodi út 2. földszint. 

Cégjegyzékszáma: 05-09-028342 

A Kft. Társasági Szerződésének XIX. pontja az alábbiak szerint rendelkezik az új tag 

belépésérő: 

„XIX. Új tag belépése, illetve csatlakozás 

Az új tagként való belépés kizárólag a társaság céljának elérése érdekében, pénzbetét 

szolgáltatása útján lehetséges a taggyűlés döntése alapján.  

A törzstőke-emelés során az új tag belépése megengedett önálló, új (legalább 100.000,-Ft értékű) 

törzsbetét létesítésével, vagy az új tagként jelentkező önkormányzat lakosszámára tekintettel több 

települési önkormányzat által közösen tulajdonolt üzletrész létesítésével.  

A törzstőke-emeléssel belépő új tagönkormányzat az új törzsbetét megszerzésére vonatkozó 

nyilatkozatának megtételével egyidejűleg köteles a csatlakozás időpontjában adott tartalmú 

társasági szerződéshez, illetve egyéb a cél megvalósítását szolgáló megállapodáshoz történő 

csatlakozásáról elfogadó nyilatkozatot tenni.  

A tagönkormányzatok az új tag belépésére vonatkozó döntéseik meghozatalakor, illetve az e 

tárgyra vonatkozó taggyűlési szavazatuk megtételekor tartózkodnak minden olyan döntéstől, 

amely a nonprofit kft. köztulajdoni, illetve nemzeti vagyoni jellegét, illetve a társaság célját 

veszélyeztetné. „ 

 

A Kft.-be tagként való belépéshez az alábbi döntések meghozatala szükséges: 

1. döntés a szindikátusi szerződés elfogadásáról, és a csatlakozási szándék kimondásáról, 

valamint az együttműködési megállapodás elfogadása 

2. tagként való belépési nyilatkozat megtétele, ebben annak kimondása, hogy a belépő tag a 

társasági szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőként elfogadja  

http://palyazat.gov.hu/2014_2020_as_operativ_programok_tarsadalmi_egyeztetese
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3. továbbá nyilatkozatban való kötelezettségvállalás a belépéssel egyidejűleg teljesítendő  

törzstőke emelés 15 napon belüli rendelkezésre bocsátására 

4. a társasági szerződés módosítás elfogadása. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a döntések meghozatalára. 

BÁNHORVÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2015.(XII….) HATÁROZATA 

Tárgy: KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaságba új tagként való belépésről, és 

csatlakozási dokumentumok elfogadásáról 

Bánhorváti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 

1. Bánhorváti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, 

hogy a KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési  Szolgáltató Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaságba (Székhelye: 3780 Edelény, Borsodi út 

2. földszint; Cégjegyzékszáma: 05-09-028342) új tagként belép. 

2. Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Kft.-be 100.000 forint üzletrész 

létesítésével lép be, melyhez költségvetésében a fedezet rendelkezésre áll. 

3. Képviselő-testület tagként történő belépéséhez kijelenti, hogy a társasági 

szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőként elfogadja, továbbá a 

társasági szerződés módosítását a határozat 1. mellékleteként jóváhagyja. 

4. Képviselő-testület kötelezettséget vállal a belépéssel egyidejűleg 

teljesítendő törzstőke emelés 15 napon belüli rendelkezésre bocsátására 
a társaság bankszámlájára való utalással. 

5. Jóváhagyja, hogy az üzletrészt Bánhorváti Község Önkormányzata 

képviseletében eljárva a polgármester képviselje. 

6. Képviselő-testület a határozat 2. mellékleteként jóváhagyja az alapító 

tagokkal, valamint a csatlakozó tagokkal kötendő Szindikátusi Szerződést 

azzal, hogy a szindikátusi szerződés a belépő Önkormányzat tekintetében a 

társaságban való tagság megszerzésének bejegyzésével lép hatályba. 

7. Képviselő-testület a határozat mellékleteként a Kft-vel kötendő 

együttműködési megállapodást a határozat 3. mellékleteként jóváhagyja. 

8. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések és 

megállapodás aláírására, valamint elrendeli az 100.000 forint összegű 

törzstőke átutalását a Kft. részére. 

9. Képviselő-testület tárgyban korábban hozott határozata, mellyel  az Kft.-be 

történő belépésről és a szindikátusi szerződés elfogadásáról döntött, 

érvényét veszti. 

Határidő: 2015. december 31. 

Felelős: polgármester 
 


