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2022. évben az ÓNTE Nonprofit Kft. tulajdonosi testülete által hozott 
határozatok 

 
 
 
 

1/2022. (III.23.) TGY határozat: 
 

Az ÓNTE Nonprofit Kft. taggyűlése az ÓNTE Nonprofit Kft. számviteli törvény szerinti, 
2021. évi éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét elfogadja. 
 

2/2022. (III.23.) TGY határozat: 
 

A Taggyűlés elfogadja a vezető tisztségviselő 2021. üzleti évben kifejtett ügyvezetési 
tevékenységét, és megadja részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 3:117. §-ának (1) bekezdése szerinti felmentvényt. A Taggyűlés a felmentvény 
megadásával igazolja, hogy a vezető tisztségviselő az értékelt időszakban az 
ügyvezetési tevékenységét a Társaság érdekinek elsődlegességét szem előtt tartva 
végezte. 
 

3/2022. (III.23.) TGY határozat: 
 

Az ÓNTE Nonprofit Kft. taggyűlése az ÓNTE Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, Kertész 
Péter (lakcíme: 6726 Szeged, Szebeni u. 6. 3. a., an.: Lakner Katalin, született: Mór, 
1977. július 24., adóazonosító jele: 8403810768) munkaszerződése 4.1. pontjának 
módosításához - 2022. január 1. napjától alapbérének 20%-os mértékű, havi bruttó 
1.350.000 Ft-ról havi bruttó 1.620.000 Ft-ra való emeléséhez  - a kulturális ágazatot 
érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII.6.) Korm.rendelet 1.§ (1) bekezdése 
alapján hozzájárul. 
 

4/2022. (III.31.) TGY határozat: 
 

A taggyűlés 2022. június 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő határozott 
időtartamra dr. Srágli Roland urat (anyja neve: Poczok Leonóra, lakcíme: 3700 
Kazincbarcika, Lorántffy Zsuzsanna u. 33., születési helye, ideje: Kazincbarcika, 1982. 
07. 12.) az ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. 
Felügyelőbizottsága elnökének megválasztja, továbbá  ugyancsak 2022. június 1. 
napjától 2022. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra Kóróczki Krisztina 
úrhölgyet (anyja neve: Czerula Edit, lakcíme: 1107 Budapest, Fogadó utca 1/B. D lh. 
4.em.5., születési helye és ideje: Nyíregyháza, 1985. 06. 18.), valamint a Erdélyi 
Rudolf Zalán urat (anyja neve: Cserta Ida Cecília, születési helye, ideje: Budapest, 
1976. 08. 13., lakcíme: 1038 Budapest, Észak u. 14.) felügyelő bizottsági tagjának 
megválasztja. 
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5/2022. (III.31.) TGY határozat: 
 

A taggyűlés az ÓNTE Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítását a mellékelt, 
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
 

6/2022. (IV.19.) TGY határozat: 
 
A Társaság taggyűlése jóváhagyja a „Rotunda épület energetikai korszerűsítése” 
tárgyú, nettó 870.000.000,- Ft, azaz nyolcszázhetvenmillió forint becsült értékű, 
feltételes közbeszerzési eljárás eredményes lezárulta esetén a nyertes ajánlattevővel 
- a rendelkezésre álló fedezet keretén belül - a szerződés aláírását és az abban foglalt 
kötelezettségvállalás megtételét, valamint felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Ópusztaszer, 2022. április 20. 
 
        Kertész Péter 
           ügyvezető 


