
 

7/2014. (VI.23.) sz. TGY határozat: 
 

Az ÓNTE Nonprofit Kft. taggyűlése 100 %-os szavazati aránnyal jóváhagyja a 
közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével, a Miklós Kft-vel (6754 Újszentiván, 
Árpád u. 23.) a „Zöldterület karbantartási munkák végzése” tárgyú, 20.435.510,-Ft + 
5.517.587,- Ft ÁFA (27%), azaz bruttó 25.953.097,-Ft vállalkozási díjra szóló 
vállalkozási szerződés megkötését. 

 
 

8/2014. (VI.23.) sz. TGY határozat: 
 
Az ÓNTE Nonprofit Kft. taggyűlése 100 %-os szavazati aránnyal jóváhagyja a 
közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével, a Modinvest Építőipari- Beruházó- és 
Kereskedelmi Kft-vel (6400 Kiskunhalas, Kéve u. 39.) a „Lépj be a múltba! – Történelmi 
időutazás Ópusztaszeren” tárgyú, 698.250.000,-Ft nettó vállalkozási díjra szóló - 0,5% 
mértékű késedelmi kötbér, és 48 hónapos jótállási időtartam mellett - vállalkozási 
szerződés megkötését 
 
 

9/2014. (VII.10.) sz. TGY határozat: 
 

Az ÓNTE Nonprofit Kft. taggyűlése jóváhagyja az ÓNTE Nonprofit Kft. és a 
Leszámítolóház Zrt. között HURO/1101/165/2.1.3 azonosítószámú projekt kapcsán 
létrejött Faktoring keretszerződés 2. sz. módosítását. 
 
 

10/2014. (IX.17.) sz. TGY határozat 
 

Az ÓNTE Nonprofit Kft. taggyűlése 91,2 %-os szavazati aránnyal jóváhagyja a Kft. és 
az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság között 
Támogatás megelőlegező hitel és kölcsönszerződés megkötését, az alábbi lényeges 
elemekkel: 300.000.000.-Ft hitelösszeg, 2015. június 30-i végső lejárati nap, 2015. 
február 28-ig szóló rendelkezésre tartási időszak 0.05% kezelési költség. 0,05% 
folyósítási jutalék. 0,05% rendelkezésre tartási jutalék, 1 havi BUBOR + 2,85% ügyleti 
kamat, ügyleti kamat + 6% mértékű késedelmi kamat, biztosíték a támogatásból eredő 
követelésre alapított zálogjog, valamint a hozzá kapcsolódó 
- Követelésen alapított zálogjogi szerződés megkötését, 
- Megbízási szerződés ..Banki Műszaki Ellenőri” feladatok ellátására megkötését 
és a 
- Megállapodás közreműködő bank által vezetett fizetési számlakövetelésen 
alapított óvadék kezeléséről megkötését 
azzal a megkötéssel, hogy szerződéskötés feltételeként az MNV Zrt. 
MNV/01/40410/1/2014. iktatószámú, nemzeti fejlesztési miniszteri engedély 
beszerzése a nem normál üzletmenethez szükséges szerződésekhez tárgyú 
levelében foglalt rendelkezések a Társaság által kötelezően betartandók. 
 
 
 
 
 



 

11/2014. (IX.17.) sz. TGY határozat 
 

Az ÓNTE Nonprofit Kft. taggyűlése 91,2 %-os szavazati aránnyal jóváhagyja, hogy az 
ÓNTE Nonprofit Kft. 2014., 2015., és 2016. üzleti évek könyvvizsgálatára a 
CONFESSIO Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Könyvelő Kft-t (székhely: 1106 
Budapest, Juhász u. 39., Cg.: 01-09-726805, kamarai nyilvántartási száma: 002292) 
2014. szeptember 17. napjától 2017. május 31. napjáig, a nevében eljáró 
könyvvizsgálónak Turányik Ferenc bejegyzett könyvvizsgálót (MKK tagsági igazolvány 
száma: 006614), helyettes könyvvizsgálónak Bata János urat (MKK tagsági igazolvány 
száma: 000132), a 2014. évre vonatkozóan 1.290.000,- Ft+Áfa, 2015. évre 
vonatkozóan 1.320.000,- Ft+Áfa, 2016. évre vonatkozóan 1.360.000,- Ft+Áfa 
díjazással megválassza, egyúttal az ügyvezetőt felkéri a könyvvizsgálói megbízási 
szerződés megkötésére a taggyűlés határozata alapján. 
 
 

12/2014. (XII.05.) sz. TGY határozat 
 

Az ÓNTE Nonprofit Kft. taggyűlése jóváhagyja az ÓNTE Nonprofit Kft. 2014. évi 
közbeszerzési tervének módosítását. 


