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Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. február 4-i ülésén megtárgyalta a 
Szécsényi AGRO-HELP Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására vonatkozó 
előterjesztést, és minősített többségű döntésével az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
11/2014.(II.04.) határozata 

 
1. Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szécsényi 
AGRO-HELP Mezőgazdasági, Oktató, Termelő és Értékesítő Nonprofit Kft. 
alapító okiratának 12. pontjában szereplő felügyelő bizottság tagjait 5 éves 
határozott időtartamra, 2014. február 4-től 2019. február 03. napjáig terjedő 
megbízatással az alábbiak szerint választja meg: 

1. Domszky György (an.: Kollár Edit, szül. hely, idő: Budapest 08, 
1958.01.03.) 3170 Szécsény, Szabadság út 25. sz.   

2. Varga József (an.: Nagy Julianna, szül. hely, idő: Piliny, 
1944.07.31.) 3170 Szécsény, József Attila út 16.sz. 

3. Végh Ferenc (an.: Molnár Borbála, szül. hely, idő: Balassagyarmat, 
1962.10.08.) 3170 Szécsény, Liget út 1. sz. 

alatti lakost.  
 
2. Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szécsényi AGRO-
HELP Mezőgazdasági, Oktató, Termelő és Értékesítő Nonprofit Kft. 
könyvvizsgálójának Máté Imre (anyja neve: Kovács Mária; könyvvizsgáló 
kamara tagsági száma: 000182) 3104 Salgótarján, Frigyes krt. 1. szám alatti 
lakost 5 éves határozott időtartamra, 2014. február 4-től 2019. február 03-ig 
megbízza, az alapító okirat 13. pontját e szerint módosítja. 
 
3. Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 
Szécsényi AGRO-HELP Mezőgazdasági, Oktató, Termelő és Értékesítő 
Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását a mellékelt egységes 
szerkezetbe foglalt okirat rendelkezéseivel, az alábbi pontokat érintő 
módosításokkal:  

- a 3.2. pontot illetően a tevékenységi körök NAV nyilvántartásban 
szereplő adatokhoz történő igazítását, aktualizálást,  

- a 12. pontban foglalt felügyelő bizottsági tagok megválasztására és 
az összeférhetetlenségre vonatkozó új jogszabályi rendelkezések 
beiktatásával,  

- a 16.8. és 17. pontokban foglalt beszámolási szabályok és 
összeférhetetlenségi rendelkezésekre vonatkozóan. 

 
Az alapító okirat egyéb rendelkezései nem változnak. 
 
Az egységes szerkezetű alapító okirat elfogadásra került, és az a határozat 
mellékletét képezi.  
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Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete meghatalmazza Stayer 
Lászlót, Szécsény város polgármesterét, hogy a társaság alapító okiratának 
módosítását a fenti tartalommal, az egységes szerkezetbe foglalt okiratot a 
határozat melléklete szerint aláírja, és megbízza a Kft. ügyvezetőjét, hogy a 
létesítő okirat módosításához, a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt 
létesítő okirat elkészítéséhez, és a változások bírósági nyilvántartásba 
vételéhez szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen 
Felelős: Polgármester 

Kft. ügyvezetője 
 

 
Szécsény, 2014. február 4. 
 
 
 
 

Stayer László 
polgármester 

Dr. Bagó József 
jegyző 

 
 


