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 JAVASLAT  

A „ZSOLCA TV” NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. ÉS A 

 SAJÓVÖLGYE ENERGIA NONPROFIT KFT. EGYESÜLÉSÉRE 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A „ZSOLCA TV” Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének, továbbá a Sajóvölgye Energia 

Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, valamint két felügyelőbizottsági tagjának megbízatása 2014. 

december 31-én lejár, a harmadik felügyelőbizottsági tagé pedig 2014. szeptember 30-án 

szűnt meg. A törvényes működés érdekében szükséges lenne mindkét társaságnál új 

tisztségviselők választása. 

 

A Sajóvölgye Energia Nonprofit Kft. megalapítása, 2012. április 18. óta egyetlen pályázatot 

nyert meg 2013 decemberében a Központi Gyermekkonyha fejlesztésére, amelynek 

kivitelezése jelenleg már a végéhez közeledik. A feladat ellátására alkalmatlan ügyvezető 

miatt elsősorban a Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatal segítségének köszönhető, hogy 

a társaság működni tudott, a pályázat megvalósulhatott, továbbá a Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal mint közreműködő szervezet, valamint a Nemzeti Adó-és 

Vámhivatal által folytatott ellenőrzések rendben, hiányosság megállapítása nélkül lezajlottak. 

 

A kifejtettek alapján a társaság további önálló működtetése nem indokolt, mivel a célt, amely 

a létrehozását indokolta – biogáz telep létrehozása, egyéb pályázatokon való részvétel – nem 

tölti be. Tevékenységét az önkormányzat folyamatos anyagi támogatása biztosította, amely 

bevétel hiányában a jövőben is nélkülözhetetlen lenne, mivel a működési kiadások 

folyamatosak.  

 

X 

  

- 



Kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló nonprofit szervezetként ugyanakkor a „ZSOLCA 

TV” Nonprofit Közhasznú Kft. alkalmas arra, hogy olyan pályázatokon vegyen részt, 

amelyek érdekében a Sajóvölgye Energia Nonprofit Kft. létrejött. Ehhez a tevékenységi körök 

módosítása szükséges, amely a „ZSOLCA TV” Nonprofit Közhasznú Kft-be való 

beolvadással megvalósítható, és ezáltal a Központi Gyermekkonyha fejlesztésére irányuló 

pályázat tekintetében is biztosított a jogutódlás. Az egyesülés eredményeként továbbá a 

működési költségek is csökkennek, mivel egy társaság működését kell fenntartani, támogatni. 

 

Az átalakulás idejére, legfeljebb 2014. május 31. napjáig javaslom a „ZSOLCA TV” 

Nonprofit Közhasznú Kft. jelenlegi ügyvezetője, Németh Csaba megbízatását 

meghosszabbítani. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kifejtetteket megfontolva a két társaság 

egyesüléséről szíveskedjen dönteni. 

 

Felsőzsolca, 2014. november 26.  

 

 

        Dr. Tóth Lajos 

          polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Tárgy: A „ZSOLCA TV” Nonprofit Közhasznú Kft. és a Sajóvölgye Energia Nonprofit Kft. 

egyesülése 

 

1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint alapítói jogokat gyakorló tag a  

Sajóvölgye Energia Nonprofit Kft. és a „ZSOLCA TV” Nonprofit Közhasznú Kft. 

egyesüléséről dönt azzal, hogy a  Sajóvölgye Energia Nonprofit Kft. beolvad a „ZSOLCA 

TV” Nonprofit Közhasznú Kft-be. 

 

2. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Tóth Lajos 

polgármestert, hogy az átalakuláshoz kapcsolódó dokumentumokat aláírja, és megtegye a 

szükséges egyéb intézkedéseket.  

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

 

II. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Tárgy: A „ZSOLCA TV” Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének megbízása 

 

1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint alapítói jogokat gyakorló tag a  

„ZSOLCA TV” Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének Németh Csaba 3521 Miskolc, 

Miskolci utca 20. szám alatti lakost bízza meg 2015. január 1. napjától 2015. május 31. 

napjáig. 

 

2. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Tóth Lajos 

polgármestert, hogy a változásbejegyzéséhez kapcsolódó dokumentumokat aláírja, és 

megtegye a szükséges egyéb intézkedéseket.  

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2015. január 16. 

 

 


