
„A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

280/2012. (XI.30.) K.t.számú  h a t á r o z a t : 
 
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Gyulai Törvényszék Cég-
bírósága cégjegyzékébe Cg. 04-10-001572 cégjegyzékszám alatt bejegyzett Oros-
házi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (5900 Orosháza, Fürdő u.5.sz.) legfőbb 
szerve, a részvénytársaság alaptőkéje terhére kibocsátott részvény egyedüli tulajdo-
nosa, a 176/2011. (VI. 24.) Kt. számú határozat 1. b.) pontjának egyidejű módosítá-
sával, elhatározza az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. jegyzett tőkéjé-
nek felemelését. 
 
A legfőbb szerv az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. cégjegyzékébe 
bejegyzett 185.000.000.-Ft összegű jegyzett tőkéjét felemelni rendeli 186.000.000.-Ft 
azaz egyszáznyolcvanhat-millió forintra.  
 
A legfőbb szerv a jegyzett tőkét a Gt. 254. § (1) bek. alapján új részvény zártkörű 
forgalomba hozatalával emeli fel. 
 
A jegyzett tőke emelés terhére kibocsátásra kerül egy darab 1.000.000.-Ft névértékű 
új előállítású nyomdai úton előállított névre szóló törzsrészvény.  
 
A kibocsátásra kerülő új részvény névértéke 1.000.000.-Ft (egymillió forint), kibocsá-
tási értéke 76.000.000.-Ft (hetvenhatmillió forint). 
 
Az alaptőke emelés során kibocsátandó új részvény ellenértékét Orosháza Város 
Önkormányzata nem pénzbeli betét szolgáltatásával /Gt. 13.§ (2) bekezdés/ rendezi.  
 
Orosháza Város Önkormányzata, mint a társaság egyedüli részvényes kötelezettsé-
get vállal az alaptőke emelés kapcsán kibocsátandó 1.000.000.-Ft névértékű nyom-
dai úton előállított törzsrészvény átvételére.  
 
A részvény kibocsátási értéke megfizetésének módja az alaptőke emelés során ki-
bocsátott részvény ellenértékeként, az önkormányzat által a Zrt-nek már korábban 
nyújtott 76.000.000.-Ft összegű kölcsönből eredő követelése beszámításáról tett 
rendelkező nyilatkozat legkésőbb az alaptőke emelésről szóló döntéstől számított 20 
napon belül.  
 
A legfőbb szerv a Gt. 254. § (2) bekezdése alapján rögzíti, hogy az Orosházi Város-
üzemeltetési és Szolgáltató Zrt. által korábban forgalomba hozott valamennyi rész-
vény névértéke, illetve kibocsátási értéke maradéktalanul megfizetésre került.  
 
A legfőbb szerv megállapítja, hogy Orosháza Város Önkormányzata az alaptőke 
emelés során kibocsátandó új részvény átvételére vonatkozó nyilatkozatát megtette, 
ezen nyilatkozat megerősítésére a döntést követő 20 nap időtartamot határoz meg a 
legfőbb szerv. 
 
A legfőbb szerv felhatalmazza Dr. Dancsó József polgármestert a Zrt.-nek már ko-
rábban nyújtott 76.000.000.-Ft összegű kölcsönből eredő követelése beszámításáról 
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tett rendelkező nyilatkozat, valamint az alaptőke emelés során kibocsátandó új rész-
vény átvételére vonatkozó nyilatkozat aláírására. 
 
A legfőbb szerv kötelezi az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. vezér-
igazgatóját, hogy a Gt. 256. § (2) bek. alapján az alaptőke emelést elhatározó dön-
tést 30 napon belül a Cégközlönyben tegye közzé. 
 
A legfőbb szerv felhatalmazza Dr. Dancsó József polgármestert a telephelyek hasz-
nálatának jogszerűségéről szóló, az Nvtv. 11. § (13) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelő nyilatkozat aláírására. 
 
A legfőbb szerv az alaptőke felemelésével összefüggésben – feltételesen – a Gt. 
256. § (1) bekezdésére utalva az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
5.1. A Társaság alaptőkéje, (jegyzett tőkéje) 186.000.000 Ft, azaz 

száznyolcvanhatmillió forint, amely teljes egészében  nem pénzbeli 
hozzájárulás. Az átalakuló társaság vagyonleltár tervezetében elkülönítésre 
kerültek azok az eszközök, amelyek az átalakulással létrejövő zrt. jegyzett 
tőkéjét képezik.  A nem pénzbeli hozzájárulást megtestesítő vagyontárgyak a 
társaság rendelkezésére lettek bocsátva. Az alaptőke emelés kapcsán az 
1.000.000.-Ft névértékű törzsrészvény kibocsátási értéke, mint nem pénzbeli 
hozzájárulást az alapító a társaság rendelkezésére bocsátotta az alapítónak a 
társasággal szemben fennálló 76.000.000.-Ft összegű követelése 
beszámításáról tett nyilatkozatával.  
 

5.2. Az alaptőke részvénytípusok és részvényfajták szerinti megoszlása: 
 

A Társaság alaptőkéje 1 db 185.000.000 Ft azaz száznyolcvanötmillió forint és 
1 db. 1.000.000.-Ft névértékű nyomdai úton előállított névre szóló részvény.  
Az Orosháza Város Önkormányzata (5900 Orosháza Szabadság tér  4-6.) 
alapítónak mint a társaság egyszemélyes tagjának a vagyoni részesedése 
186.000.000.-Ft azaz száznyolcvanhatmillió forint nem pénzbeli hozzájárulás, 
melynek ellenében az Alapítót 1 db. 185.000.000.-Ft azaz 
száznyolcvanötmillió forint és 1 db. 1.000.000.-Ft azaz egymillió forint 
névértékű névre szóló törzsrészvény illeti meg.  
 

5.4. A Társaság Alapítója kötelezettséget vállal arra, hogy a Társaság valamennyi 
részvényét, vagyis az 1. db. 185.000.000.-Ft azaz száznyolcvanötmillió forint 
névértékű illetve 1 db. 1.000.000.-Ft azaz egymillió forint névértékű névre 
szóló részvényt átveszi. Az 1 db. 185.000.000.-Ft azaz száznyolcvanötmillió 
forint névértékű részvény és az 1 db. 1.000.000.-Ft azaz egymillió forint 
névértékű részvény tulajdonosa az Alapító. Az Alapító a társaságot zártkörű 
alapítással hozza létre. 

 
6.2.3.  A Közgyűlésen csak azok a részvényesek vehetnek részt és szavazati jogot 

csak azok a részvényesek gyakorolhatnak, akik a részvénykönyvbe a 
közgyűlés napját megelőző munkanapon bejegyzésre kerültek, valamint a 
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részvényes teljesítette az esedékes hozzájárulását. Minden A részvény a 
névértékétől függő mértékű szavazati jogot testesít meg. A szavazás 
kézfeltartással történik.  

 A Közgyűlés határozatképes, ha azon legalább a szavazati jogok felét 
képviselő részvényesek személyesen, vagy alakszerűen meghatalmazott 
képviselőjük útján jelen vannak, és a Közgyűlést szabályszerűen hívták össze.  

 Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni és 
észrevételt tenni. A részvényes jogosult indítványt tenni, és szavazati joggal 
rendelkező részvény birtokában szavazni.  

 A közgyűlési meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű 
magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani. A közzétett 
napirenden kívüli ügyekben a Közgyűlés csak akkor hozhat határozatot, ha 
valamennyi részvényes jelen van és ahhoz egyhangúlag hozzájárulnak. „ 

 
Végrehajtásért felelős:  
Csizmadia Gergely vezérigazgató az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési határo-
zatot Cégközlönyben való közzétételéért, 
Dr. Dancsó József polgármester az alapító okirat módosításának, a követelés be-
számításról tett rendelkező nyilatkozat és az új részvény átvételére vonatkozó nyilat-
kozat, valamint a telephelyek használatának jogszerűségéről szóló nyilatkozatok alá-
írásáért 
Határidő:  
az alaptőke emelést elhatározó határozat közzétételére a döntést követő 30. nap, 
a követelés beszámításáról tett rendelkező nyilatkozat, valamint az új részvény átvé-
telére vonatkozó nyilatkozat aláírására a döntést követő 20 nap” 

K.m.f. 
 
 

Dr. Dancsó József  Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária  
   polgármester  címzetes főjegyző 


