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Ikt.sz.: H/1433-3/2022Előterjesztés száma: 91/2022.   
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. július 14-einyilvánosülésére 
 

Előterjesztés tárgya: 
Felügyelőbizottsági tag választása a SZADA NOVA 
Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaságban, Alapító Okirat módosítás 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester  

Készítette: 
Boros Gábor ügyvezető 
(Szada Nova NKft.) 

 

Szakmai szempontból 
ellenőrizte: 

dr. Bíró Anna Dorottya ügyvéd 
(Szada Nova NKft. jogi 
képviselője) 

 

Jogi, törvényességi 
szempontból ellenőrizte: 

dr. Jenei László András 
törvényességi szakreferens 

 

Pénzügyi, gazdasági 
szempontból ellenőrizte: 

- (nincs költségvonzata) 
 

Törvényességért felelős: Dr. Finta Béla jegyző  

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülése?(A sürgősség oka: Pálmai Zoltán 
FB-tag a rendes bizottsági ülést követő időpontban mondott le 
megbízatásáról – pótlása még a Képviselő-testület nyári szünete 
előtti, halaszthatatlan feladat) 

A határozati javaslat 
elfogadásához szükséges 
szavazattöbbség: 

minősített szavazattöbbség (Mötv. 42.§ 2. pontja szerinti választás) 

Az előterjesztés zárt 
kezelését kérjük 

nem 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
 
A Képviselő-Testület a Z/93/2022.(VI.23.) KT-Határozattal 2022.06.27-től a SZADA NOVA 
Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: „Társaság”) 
ügyvezetőjévé Boros Gábort választotta. 
Boros Gábor megbízására tekintettel hozzátartozója, Pálmai Zoltán felügyelő-bizottsági tagi 
megbízatásáról2022. június 30. napi hatállyal lemondott. 
A Társaság felügyelőbizottságának 3 tagból kell állnia, amely tagokat az Alapító jelöli ki. 
 
Boros Gábor ügyvezető új felügyelő-bizottsági tagnak Várhegyi Attila Csabátjavasolja határozatlan 
időre megválasztani.(A jelölt személyi adatait ld. az I. sz. határozati javaslatban.) 
 
Az ügyvezető és a felügyelő-bizottsági tag adatait a Társaság létesítő okiratának 7.2. és 8.1. pontja 
tartalmazza, következésképp a személyi változások az Alapító Okirat módosítását is igénylik – a II. sz. 
határozati javaslatban foglaltak szerint. 
 
A III. sz. határozati javaslat az Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
verziójának önálló határozattal történő elfogadását is kezdeményezi – a jelen előterjesztés ott 
hivatkozott Melléklete szerint. A Melléklet az Alapító Okirat mostani módosításaitvastag 

dőltírásmóddal kiemelve jelöli. 
 
A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatok elfogadását indítványozom. 
 
Szada, 2022. július 8. 
 
Az előterjesztés melléklete:aktuális módosítási szükségletekkel egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító okirat 
 
 

HATÁROZATIJAVASLATOK: 
 
 

I./…/2022.(VII.14.) KT-határozat  
 
Szada Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint aSZADA NOVA 
Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság(továbbiakban: „Társaság”) 
tulajdonosi jogainak gyakorlója –Pálmai Zoltán felügyelő bizottsági tagságának 2022. június30. 
napjával történő megszűnését jóváhagyja, és aTársaság felügyelőbizottsága új tagjának 2022. július 15. 
napjával kezdődő határozatlan időre Várhegyi Attila Csabát (anyja neve: Hajdú Mária, születési helye, 
ideje: Makó, 1974.01.29., lakcíme: 2111 Szada, Ág utca 12.) jelöli ki (választja meg). 
E döntésről fent nevezetteken túl a Társaság ügyvezetőjét is írásban értesíteni kell – aki gondoskodik 
az alapítói határozat Határozatok könyvébe történő bejegyeztetéséről. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

II./…/2022 (VII.14.) KT-határozat  
 
Szada Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint a SZADA NOVA 
Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: „Társaság”) 
tulajdonosi jogainak gyakorlója– a Társaság Alapító okiratának módosításáról az alábbiak szerint 
rendelkezik: 

 a Z/93/2022. (VI.23.) KT-Határozat és a I./…../2022. (VII.14.) KT-határozat alapján a Társaság 
létesítő okirata 7.2. pontjában – Illés Szabolcs helyett- új ügyvezetőként Boros Gábort, 8.1. 
pontjában – Pálmai Zoltán helyett - felügyelő bizottsági tagként Várhegyi Attila Csabátkell 
változtatásként feltüntetni, az alábbi adatokkal: 
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„7.2. A Társaság ügyvezetője: 
A Társaság ügyvezetője: Boros Gábor  
Lakcíme: 2111 Szada, Dózsa György út 74. 
Anyja neve: Lantos Éva 
Születési helye, ideje: Budapest, 1979.03.24. 
A megbízatása határozott időre 2022.06.27-től 2027.06.26-ig szól.  
Megbízatásának kezdete: 2022.06. 27. 
Az ügyvezető a tevékenységét munkaviszonyban látja el.” 
 
„Várhegyi Attila Csaba tag 
Anyja neve: Hajdú Mária 
Születési helye, ideje: Makó, 1974.01.29.  
Lakcíme: 2111 Szada, Ág utca 12. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2022. 07. 14. 
A megbízatás határozatlan időre szól.” 
 
E döntésről a Társaság ügyvezetőjét írásban értesíteni kell – aki gondoskodik az alapítói határozat 
Határozatok könyvébe történő bejegyeztetéséről, és a módosítások létesítő okiraton történő 
átvezettetéséről. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

III./…/2022.(VII.14.) KT-határozat  
 
Szada Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint a SZADA NOVA 
Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: „Társaság”) 
tulajdonosi jogainak gyakorlója- a Társaság változtatásokkal egységes szerkezetű létesítő okiratát a 
91/2022. sz. előterjesztés Mellékletében foglaltak szerint elfogadja.  
E döntésről a Társaság ügyvezetőjét írásban értesíteni kell – aki gondoskodik az alapítói határozat 
Határozatok könyvébe történő bejegyeztetéséről, és a módosításokkal egységes szerkezetű létesítő 
okirat ügyvédi ellenjegyeztetéséről és cégbírósági bejegyeztetetéséről 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 

 


