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A Képviselő-testület 2018. augusztus 31-én megtartott  
rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
203/2018. Kth. 
A Halasi Városgazda Zrt. Alapító Okiratának módosítása 
 

H a t á r o z a t  
 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Városgazda Beruházó, 
Szolgáltató és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság könyvvizsgálójaként 
Rózsáné Takács Szilviát bízza meg. A megbízás időtartama 2023. május 31. napjáig szól. 
 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Városgazda Beruházó, 
Szolgáltató és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság egységes szerkezetű 
Alapító Okiratát és annak módosítását a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja, egyúttal 
felhatalmazza a polgármestert azok aláírására. 
 
 
 
Határidő: 2018.szeptember 1. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
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Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
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Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
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Melléklet 
 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 
 
 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint a Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6400 Kiskunhalas, Bem u. 1.) alapítója 
és tulajdonosa a Társaság Alapító Okiratát alapítói határozata szerint az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
1.) Az alapító okirat 10.1. pontjának első mondata az alábbira változik: 

„A részvénytársaság könyvvizsgálóját az alapító jelöli ki 2023. május 31. napjáig terjedő 
időtartamra.” 
 

2.) Az alapító okirat 10.3. pontja az alábbiakra változik: 
„Az alapító a részvénytársaság könyvvizsgálójául 2023. május 31. napjáig 
Név: Rózsáné Takács Szilvia 
Anyja neve: Kiss Zsuzsanna 
Könyvvizsgálói Kamarai tagsági száma: 005982 
Lakcíme: 6230 Soltvadkert, Kiss Ernő u. 75. szám alatti lakost választja.” 

 
Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlan tartalommal maradnak hatályban. 
 
 
Kiskunhalas, 2018. augusztus 31. 
 
 

………………………………….. 
Kiskunhalas Város Önkormányzata 
Képviseli: Fülöp Róbert polgármester 
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ALAPÍTÓ OKIRAT  
amely az 1. pontban megjelölt alapító és egyben egyedüli részvényes akaratát tartalmazza a 2006 évi 

IV. törvény  alapján létrehozandó Részvénytársaság megalakítása érdekében: 
 
1. A Részvénytársaság alapítója  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata 
Képviseli: Fülöp Róbert polgármester 
Adószáma: 15338806-2-03 
Székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
 
2. A Részvénytársaság cégneve:  

 
HALASI   VÁROSGAZDA  Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
 
Rövidített cégneve: HALASI VÁROSGAZDA Zrt. 

3. A Társaság székhelye: 6400 Kiskunhalas, Bem u. 1. fsz. 15. 
A társaság székhelye 
a) egyben a központi ügyintézés helye is. 
 
A Társaság telephelye: 6400 Kiskunhalas, Szent Imre u. 9. 
    6400 Kiskunhalas, Majsai út 25. 

4. A Társaság időtartama:  
4.1. A társaság határozatlan időre jött létre. 

4.2. Előtársasági rendelkezés: 
4.2.1. A társaság tevékenységét 2007. július 01. napjától előtársaságként  megkezdi. Az előtársaság 
üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a gazdasági társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását 
követően folytathat, azzal a megszorítással, hogy a cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött 
tevékenységet nem végezhet. 
 
4.2.2. Az alapító okiratban kijelölt vezető tisztségviselők a gazdasági társaság cégbejegyzéséig annak 
nevében és javára járnak el, az előtársasági jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a gazdasági 
társaság iratain és a megkötött jogügyletek során a társaság elnevezéséhez fűzött „bejegyzés alatt” („b. 
a.”) toldattal kell jelezni. 

5. A Társaság tevékenységi körei: 
 
5.1. A Társaság főtevékenysége:  68.20’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
5.2. A társaság egyéb tevékenységi körei: 
02.10 '08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 
35.30 '08 Gőzellátás, légkondicionálás 
38.11 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 
39.00 '08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 
41.10 '08 Épületépítési projekt szervezése 
41.20 '08 Lakó- és nem lakó épület építése 



 

 

42.11 '08 Út, autópálya építése 
42.21 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
42.91 '08 Vízi létesítmény építése  
42.99 '08 Egyéb m.n.s. építés 
43.11 '08 Bontás 
43.12 '08 Építési terület előkészítése 
43.21 ’08 Villanyszerelés 
43.22 '08 Víz, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés  
43.29 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés 
43.31 '08 Vakolás 
43.32 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelése 
43.33 '08 Padló-, falburkolás 
43.34 '08 Festés, üvegezés 
43.39 '08 Egyéb befejező építés m.n.s. 
43.91 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építése 
43.99 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 
52.21 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 
64.20 '08 Vagyonkezelés (holding) 
68.10 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
68.20 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
68.32 '08 Ingatlankezelés 
69.20 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
70.22 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
74.90 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
81.10 '08 Építményüzemeltetés 
81.21 '08 Általános épülettakarítás 
81.29 '08 Egyéb takarítás 
81.30 '08 Zöldterület-kezelés 
82.30 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
82.99 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
93.11 '08 Sportlétesítmény működtetése 

6. A Társaság alaptőkéje, a részvények, a részvénykönyv: 
 
6.1. A Társaság alaptőkéje 100.000.000,- Ft, azaz Egyszázmillió forint. 
A társaság alaptőkéje 100.000.000,- Ft, amelyből 76.000.000,- Ft a pénzbeli hozzájárulás

 
(készpénz), 

és 24.000.000,- Ft a nem pénzbeli hozzájárulás (az apport), utóbbi az 1. sz. melléklet szerint és amely 
az alaptőke 24 %-a. 

6.2. Az alaptőke részvényfajták és részvénysorozat szerinti megoszlása: 
A Részvénytársaság alaptőkéje 500 db 200.000 Ft-os névértékű, egy részvénysorozatú, névre szóló 
törzsrészvényből áll, amelyeket kizárólag az alapító veszi át.  

6.3. A részvények kibocsátása és annak formai kellékei: 
6.3.1. A Részvénytársaság csak a cégbejegyzést követően adhat ki részvényt, a részvények kiadásáról 
és a részvénykönyv vezetéséről a Vezérigazgató köteles gondoskodni. 

6.3.2. A részvényeket  dematerializált részvényként kell nyilvántartani. 

6.3.3. A részvény tartalmazza a gazdasági társaságról és a tőkepiacról szóló törvényben előírtakat. 

6.3.4. A dematerializált részvény átruházása a külön jogszabályban meghatározott módon, a jogosult 
javára vezetett értékpapír-számlán történő jóváírással történik. 

 



 

 

Ha az alapító és egyedüli részvényes részvényeinek egy részét átruházza, úgy abban az esetben a 
Részvénytársaság Alapító okiratát a többszemélyes részvénytársaságra vonatkozó általános 
szabályokkal ki kell egészíteni. 

 

7. A Részvénytársaság szervezete: 
 
7.1. A közgyűlés: 
Közgyűlés a Részvénytársaságnál nem működik, a közgyűlés jogait az alapító gyakorolja. 
 
Az alapítói jogok gyakorlása az Önkormányzat Képviselő-testületének működését szabályozó 
Önkormányzati rendelet alapján történik. 
 
A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító Képviselő-testülete határozattal dönt, és erről 
a vezető tisztségviselőt írásban értesíti. 
 
Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
a) -az alapító okirat megállapítása és módosítása,  
b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról; 
c) -a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása; 
d) -a vezérigazgatójának, továbbá a felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a 
megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása; 
e) -a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására 
vonatkozó döntést is; 
f) döntés osztalékelőleg fizetéséről,  
g) döntés a részvények típusának átalakításáról; 
h) -döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé, illetve a dematerializált 
részvény nyomdai úton előállított részvénnyé történő átalakításáról; 
i) -az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, 
osztályok átalakítása; 
j) -döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról, 
k) –döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról; 
l) döntés  az alaptőke felemeléséről; 
m) döntés  az alaptőke leszállításáról; 
n) Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása; 
o) általános stratégiai tervének és éves üzleti tervének jóváhagyása; 
p) felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása; 
q) a társaság tulajdonát képező ingatlan, vagyoni értékű jog, üzletrész elidegenítéséről, ingatlan 
megterheléséről, vásárlásáról való döntés; 
r) gazdasági társaság alapítása, megszüntetése, értékesítése; 
s) vezérigazgató részére felmentvény megadása. 

8. A vezérigazgató: 
 
8.1. Az alapító nem jelöl Igazgatóságot, az Igazgatóságnak a 2013 évi V. törvényben meghatározott 
jogait és kötelezettségeit a vezérigazgató gyakorolja, illetőleg teljesíti. 
 
8.2. A társaság vezérigazgatója: 
Név: Molnár Ferenc 
Születési helye, ideje: Bácsalmás, 1961. 08.22. 
Anyja neve: Horváth Eszter 
Adóazonosító: 8345663435 
Lakcíme: 6400 Kiskunhalas, Thúry József u. 4/C. III/9 
 



 

 

8.3. A vezérigazgató megbízatása határozatlan időre szól. 
Kezdő időpontja 2014 június 01 
 
A vezérigazgató tevékenységét munkaviszony keretében látja el. 
 
A vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat a Képviselő-testület gyakorolja. 
A vezérigazgató jogait és kötelezettségeit a 2013 évi V. törvény. szabályozza. 
A vezérigazgató feladatát és hatáskörét az alapító tulajdonos Kiskunhalas Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete által jóváhagyott munkaköri leírása állapította meg. 

8.4. A vezérigazgató hatásköre: 
8.4.1. A vezérigazgató hatáskörébe tartozik: 
– a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és a nyereség felosztására vonatkozó 
javaslatnak az elkészítése, és az alapító elé terjesztése; 
– a társaság szervezeti és működési szabályzatának a megállapítása; 
– évente legalább egyszer jelentés készítése az alapító részére az ügyvezetésről, a társaság vagyoni 
helyzetéről és üzletpolitikájáról és háromhavonta az FB-nek; 
– gondoskodás a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről; 
– a jogszabályban előírt bejelentések megtétele a társaság törvényességi felügyeletét ellátó 
cégbírósághoz; 
– a társaság dolgozóinak feljogosítása a cégjegyzésre; 
– döntés minden olyan ügyben, amely nem tartozik az alapító kizárólagos hatáskörébe; 
– a munkáltatói jogok gyakorlása – az alapító okirat keretei között –; 
– mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket a 2013 évi V. törvény., más jogszabályok vagy 
jelen alapító okirat (pl. döntés osztalékelőleg fizetéséről, döntés alaptőke-emelésről az erre 
felhatalmazó alapítói határozatban foglalt feltételekkel, döntés a társaság cégnevét, székhelyét, 
telephelyét és fióktelepeit, tevékenységi köreit érintő alapszabály-módosításáról) az igazgatóságra 
hárítanak. 
 
8.4.2. A társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató önállóan gyakorolja. 

 
8.4.3. A vezérigazgató részére adható felmentvény: 
A társaság közgyűlése évente a zárszámadó közgyűlésen köteles napirendjére tűzni a vezérigazgató 
előző évi üzleti évben végzett munkájának értékelését. Ezen napirendi pont keretében a közgyűlés 
határoz arról, hogy a vezérigazgató részére megadja a felmentvényt.  
A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy a vezérigazgató az értékelt időszakban a 
munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. 
 
9. A felügyelő bizottság: 
 
9.1. A felügyelőbizottság hatásköre:  
A felügyelőbizottság ellenőrzi a Részvénytársaság ügyvezetését. 
A Részvénytársaság ügyvezetésének ellenőrzése keretében a vezérigazgatótól  felvilágosítást vagy 
jelentést kérhet. 
A Részvénytársaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, vagy a Társaság költségére szakértővel 
megvizsgáltathatja. 
A felügyelőbizottság az alapító elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mérleget, a 
vagyonkimutatást és az éves tervet köteles megvizsgálni. A vizsgálat eredményéről a 
felügyelőbizottság elnöke számol be, a mérleg és az éves terv esetében írásos beszámolót készít. 
A mérlegről és a nyereség felosztásáról, továbbá az éves tervről az alapító a felügyelőbizottság 
beszámolójának ismeretében határozhat. 
A felügyelőbizottság köteles az alapítót tájékoztatni abban az esetben, ha jogszabályba, alapszabályba 
ütköző intézkedést, vagy mulasztást tapasztal, illetve a Részvénytársaság érdekeit sértő intézkedés, 
mulasztás, vagy visszaélés észlelése esetén. 



 

 

Ha a megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, illetve az alapító 
határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, javaslatot tesz az alapítónak 
a meghozandó alapítói határozatokra. 
A felügyelőbizottság előzetes hozzájárulására van szükség az olyan szerződés létrejöttéhez, melyet a 
részvénytársaság a névre szóló részvénnyel rendelkező részvényesével vagy annak közeli 
hozzátartozójával köt meg. 

9.2. A felügyelőbizottság 3 tagból áll, tagjait az alapító jelöli ki 5 üzleti évre 2014. december 01. 
napjától 2019. november 30. napjáig terjedő időtartamra. 
A megbízatás meghosszabbításáról vagy megszűnéséről az alapító dönt. 
A Részvénytársaság dolgozóját az alapító nem jelölheti a felügyelőbizottság tagjává. 

9.3. A felügyelőbizottság működése:  
A felügyelőbizottság tagjai közül elnököt választ. 
A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze. 
A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, azt az alapító hagyja jóvá. 

9.4. A felügyelőbizottság tagjait az alábbiak szerint jelöli ki az alapító 5 üzleti évre: 
Dr. Skribanek Zoltán,( an: Szolyka Anna ) 6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u 52. 
Gyöngyi László ( an:Czeglédi Klára ) 6400 Kiskunhalas, Balajthy D.u.2. 
Szűcs Csaba ( an:Kerekes Aranka ) 6400 Kiskunhalas, József Attila u. 25. 
 
10. A könyvvizsgáló: 
10.1. A Részvénytársaság könyvvizsgálóját az alapító jelöli ki 2023. május 31. napjáig terjedő 
időtartamra. Ezt követően a könyvvizsgáló megbízatásának meghoszszabbításáról vagy 
megszüntetéséről és új könyvvizsgáló kijelöléséről az alapító határoz. 

10.2. A könyvvizsgáló betekinthet a gazdasági társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a 
felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság 
bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja. 
Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal a felügyelőbizottság ülésére is meg lehet hívni, 
illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen ülésen való részvételét. Ez utóbbi esetben a 
könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza. 
 
A számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét a könyvvizsgáló köteles 
ellenőrizni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti 
beszámolóról az alapító nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló az alapító elé terjesztett minden 
lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-
e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak 
Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság 
vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető 
tisztségviselők vagy a felügyelőbizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja 
maga után, köteles erről az alapítót értesíteni. 
Ha az alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles 
erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni. 

10.3. Az alapító a részvénytársaság könyvvizsgálójául 2023. május 31. napjáig 
Név: Rózsáné Takács Szilvia  
Anyja neve: Kiss Zsuzsanna 
Könyvvizsgálói Kamarai tagsági száma: 005982 
Lakcíme: 6230 Soltvadkert, Kiss Ernő u. 75. szám alatti lakost választja.  

11. A Részvénytársaság cégjegyzése 



 

 

11.1. A képviseletre jogosult személy cégjegyzési joga önálló. A társaság cégjegyzése akként történik, 
hogy a cég kézzel, vagy géppel írt, előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszövege fölé a cégjegyzésre 
jogosult vezérigazgató nevét önállóan írja alá a hiteles cégaláírási nyilatkozatnak (a közjegyzői aláírás 
hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintában foglaltaknak 
megfelelően. 
 
12. A nyereség felosztásának szabályai: 
Az alapító dönt az éves mérleg elfogadása után a nyereség felhasználásának módjáról és összegéről. 
Az osztalék ebben az esetben az alapítót illeti. 
 
13. Azokban az esetekben, amikor a 2013. évi V. törvény. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt 
tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget és a tőkepiacról szóló 2001. 
évi CXX. törvényben megjelölt lapokban is közzéteszi. 
A társaság a hirdetményeit a Petőfi Népe című napilapban teszi közzé. 
 
 
Az Alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2013 évi V.  törvény (Ptk) rendelkezései az 
irányadók. 
 
A jelen alapító okirat tartalma a Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 174/2007. (VI.18.) számú 
alapítói határozatán, a 372/2007. (XII.17.) módosító határozatán, a 46/2008. (XI.25.) módosító 
határozatán, a 77/2008. (III.31.) módosító határozatán, a 229/2008 (IX.01.), a 230/2008 (IX.01.) 
számú, a 263/2008 I.) (IX.29.), a 263/2008 II.) (IX.29.), a 300/2008 (X.27.), a 21/2009 (II.02.) az 
55/2009 (III.30.), a 124/2009 (V.25.), a 207/2010 ( XI.29.), az 57/2011 ( III.28.) ,a 117/2011 (V.30.),  a 
153/2011(IV.27.), a 182/2011 (VIII.11.), a 120/2013 (IV.25.), a 175/2014 ( 05.29), a 301/2014 ( 11.27.) 
, valamint a …../2015 ( III.26.) számú határozaton alapul. 
 
Figyelemmel a Ptk-ról szóló 2013 évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és 
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013 évi CLXXVII törvény rendelkezéseire a Társaság a Ptk 
rendelkezéseivel összahangban működik, a Ptk. Hatálya alá helyezi magát. 
 
Az Alapító okiratot a Részvénytársaság alapítója elolvasás és értelmezés után – mint akaratával 
mindenben megegyezőt – jóváhagyólag aláírja. 
 
Kiskunhalas, 2018. augusztus 31. 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------- 
Kiskunhalas Város Önkormányzata 
Képviseletében: Fülöp Róbert polgármester   

 
 
 
 
Alulírott dr. Deák György (5900 Orosháza, Október 6.u.8.). szám alatti ügyvéd a Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság cégeljárási képviselettel meghatalmazott jogi képviselője a cégnyilvánosságról, a 
bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése szerint 
eljárva igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-
módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okiratban a vastag dőlt betűvel 
kiemelt szövegmódosítások változása adott okot a módosított egységes szerkezetű okirat elkészítésére. 
Nyilatkozom továbbá, hogy az általam készített okirat megfelel a jogszabályoknak, és tanúsítom, hogy 
a szerződő felek személyi azonosságuk igazolása után azt előttem írták alá, ezért ellenjegyzem. 
Nyilatkozom továbbá, hogy megfelelek a 2007. évi LXIV. törvény, valamint a Magyar Ügyvédi 



 

 

Kamara 2/2007. (XI.19.) szabályzatában meghatározott elektronikus aláírással kapcsolatos 
követelményeknek, ill. minősített elektronikus aláírással rendelkezem. 
Ellenjegyzem a mai napon, 2018. augusztus 31. napján: 
 
 
 
/:……………………………..:/   
     dr. Deák György 
         ügyvéd 
 
 

 


