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Kiskunhalas Város Képviselő-testülete  
2021. augusztus 26-i rendkívüli ülésére 

 

 

Tárgy: A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. jegyzett tőke emelése II. 

 

Az előterjesztést készítette:  dr. Rékasi Cecília aljegyző 
 
Előadó: Fülöp Róbert polgármester 
 
Bizottsági felülvizsgálatra megkapta:   Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottság 

 

 

Elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

 

 

Törvényességi felülvizsgálatra megkapta: 

  

 

 

 

 

 

 

 

        Kollárné dr. Lengyel Linda s.k. 

               jegyző 

 

 

Pénzügyi, gazdálkodási szempontból felülvizsgálta: 

 

 

 

 

 

 

        Szécsényi Zsolt s.k. 

       pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiskunhalas, 2021. augusztus 16. 
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Kiskunhalas Város Polgármesterének      

 
E L Ő T E R J E S Z T É S E 

a Képviselő-testület 2021. augusztus 26-i rendkívüli ülésére  
 „A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. jegyzett tőke emelése II.” tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft. (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.) taggyűlésén történő döntés 
meghozatala érdekében az alábbi kérdésekben történő határozathozatal végett kereste meg az 
Önkormányzatot: 

- A Kft. tagjai a társaság jegyzett tőkéjét 100.000,- Ft névértékű új törzsbetéttel meg kívánják 
emelni. 

- A társaság taggyűlése a tőkeemelés során az új törzsbetét szolgáltatására Kiskunhalas Város 
Önkormányzata tagot jelöli ki. 

- A társaság taggyűlése úgy döntött, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata tag által 
rendelkezésre bocsátott további 160.934.000.-Ft összeget a társaság tőketartalékába helyezi. 

- A társaság taggyűlése akként határozott, hogy a társaság éves beszámolójában a tőketartalék 
összegét 90.023.000.-Ft összeggel csökkenti, ugyanekkora összeggel az eredménytartalékot 
megnöveli. 

- A társaság tagjai úgy határoztak, hogy a jegyzett tőkeemelést társasági szerződésmódosításba 
foglalják, melynek kapcsán az ügyvezető igazgató jogosult és köteles változásbejegyzési 
kérelemmel fordulni a Kecskeméti Törvényszék Cégbíróságához. 

 
Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 16/2015. 
(VI.26.) számú rendeletének 20.§ (4) bekezdése alapján: 
A 100 %-os önkormányzati tulajdonrészt el nem érő gazdasági társaságok esetében a társaság 
legfőbb szervének hatáskörébe tartozó alábbi kérdésekben meghozandó döntést megelőzően a 
bizottság álláspontját ki kell kérni: 
- társasági szerződés módosítása, 
- üzleti terv és mérlegbeszámoló elfogadása, 
- ügyvezető (vezető tisztségviselő) kinevezése, visszahívása, díjazásának megállapítása, 
- az igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, 
- vezető tisztségviselő részére felmentvény megadása. 
 
Kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és annak elfogadására. 
 
Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kiskunhalas Város Önkormányzatának 
résztulajdonában álló Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.) 
jegyzett tőkéjét 100.000,- Ft összeggel megemeli, ennek érdekében új pénzbetétként 100.000.-Ft 
összeget bocsát a cég rendelkezésére. Ugyanakkor a társaság tőketartalékába 160.934.000.-Ft 
összeget helyez. Kiskunhalas Város Önkormányzata a tőkeemelés során elsőbbségi jogával élni 
kíván.  
 
Határidő: 2021. augusztus 26. 
Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Rékasi Cecília aljegyző 
A határozatról értesül: dr. Rékasi Cecília aljegyző 
Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.) 
 
Kiskunhalas, 2021. június 29. 
 

 
Fülöp Róbert s.k. 
polgármester 




















