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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 

 

a Képviselő-testület 2018. május 31. napján tartandó ülésére 

A Halasi Városgazda Zrt. 2017. évi éves beszámolójának elfogadása és a vezető tisztségviselők 

részére a felmentvény megadása tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója elkészíttette, majd jóváhagyásra a Képviselő-testület elé 

terjesztette a társaság 2017. évi éves beszámolóját.  

 

A beszámoló szerint a társaság 368.573 eFt nettó árbevétel mellett, 221 eFt eredménnyel 

(nyereség) zárta a gazdasági évet.  

 

A könyvvizsgáló a beszámolóhoz könyvvizsgálói jelentést adott ki.  

  

A Halasi Városgazda Zrt. hatályos alapító okirata előírja, hogy a társaság legfőbb szerve évente 

értékelje a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkáját és határozzon a részükre 

megadható felmentvény tárgyában a beszámoló elfogadásával egyidejűleg. 

 

A Halasi Városgazda Zrt. vezetését a képviselő testület 2011. június 01.napjától kezdődően 

átalakította, Molnár Ferencet bízta meg a vezérigazgatói feladatok ellátásával. A vezérigazgató 

részére szükséges döntést hozni a felmentvény megadásáról. 

 

Mivel a vezető tisztségviselő munkáját köteles volt a 2017-es gazdasági évben is a gazdasági 

társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezni, ezért javaslom részére a 

felmentvény megadását.  

 

Határozati javaslat:  

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Városgazda Zrt. 2017. 

évi éves beszámolóját 368.573 eFt nettó árbevétel mellett, 221 eFt eredménnyel 

(nyereség) elfogadja. Az adózott eredményt teljes mértékben az eredménytartalékba 

helyezi. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékelte a Halasi Városgazda 

Zrt. vezérigazgatójának előző üzleti évben végzett munkáját és megállapította, hogy 

Molnár Ferenc vezérigazgató (vezető tisztségviselő) 2017. évben munkáját a gazdasági 

társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a Ptk. 

3:117.§-ban foglalt felmentvényt megadja. 

 

Határidő: 2018.június 7. 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója 

Határozatról értesül:   Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója 

    Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

 

Kiskunhalas, 2018. május 24. 

 

 

 

        Fülöp Róbert s.k.  
























































































