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 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A KRF Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
megszüntette tevékenységét. Korábban részesedést vásároltunk a társaságtól. A tevékenysé-
gét átvevő Regionális Fejlesztési Holding Zrt. célja, hogy a volt tulajdonosokat ne érje veszte-
ség.  
 
2016. évben a tőkeleszállítást hajtott végre, ennek eredményeként 190.912 Ft az önkormányzat 
részére átutalásra került.  
A fennmaradó részvénycsomag 1.595 db, névértéke 1 Ft/db. A társaság felajánlotta, hogy név-
értéken megvásárolja a csomagot.  
 
Összességében a tőkeleszállítás miatt részesedésünk elenyészővé vált, adminisztratív költsége 
már éves szinten magasabb, mint az értéke.  
 
A csomag eladásához kérik a tulajdonosi döntést. Kérem, hogy a részvény értékesítés támoga-
tása esetén az előterjesztéshez csatolt Részvény adásvételi szerződési is jóváhagyni szíves-
kedjenek. 
 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2017. április 12.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 

3. Jogszabályi háttér:  

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet  
 

22.§ (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények 
h)    az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi 

Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi 
jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ 
és Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás 
aláírása előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni,   

 

4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (IV. 28.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az ajánlat elbírálása részesedés 
megvásárlásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a KRF Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési 
Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-049061) társaságban lévő 1.595 db, egyenként 1 Ft névértékű 
részvény névértéken eladásra kerüljön a Regionális Fejlesztési Holding ZRT. (cégjegyzékszám: 
01-10-044294) részére. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Részvény adásvételi szerződést jóváhagy-
ja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására. 
 
 
 
Határidő: 2017. május 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 






























