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12/2019.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta az NHSZ Tisza Nonprofit Korlátolt 
Felelősségi Társaság ügyvezetője törzstőke emelés tárgyában benyújtott kérelmét és az alábbiak 
szerint határozott: 
 
I. Tiszacsege Város Önkormányzata egyetért azzal, hogy az NHSZ Tisza Nonprofit Kft törzstőke 
emelést hajtson végre oly módon, hogy: 
 
1/ A törzstőke emelés mértéke 100.000.000,-Ft azaz százmillió forint, amelyből a jegyzett tőke 
emelésére 1.000.000,-Ft, azaz egymillió forint, míg a tőketartalék emelésére 99.000.000,-Ft, azaz 
Kilencvenkilencmillió forint kerül elszámolásra. A törzstőke tehát ázsiósan történik.  
2/ A törzstőke emelés készpénzben történik, melynek szolgáltatására a törzstőke emelésről szóló 
határozat meghozatalát követő 20 napon belül kerül sor.  
3/ A Társaság nem jelöl ki a tagjain kívül más személyt arra, hogy abban az esetben, ha az elsőbbségi 
joggal rendelkező tagok nem vállalják a pénzbeni hozzájárulások teljes összegének szolgáltatását, 
helyettük részt vegyen a törzstőkeemelésben. 
4/ A törzstőkeemelés pénzbeni hozzájárulás teljesítésével való emelése során alkalmazni kell a 
jegyzett tőke szolgáltatásra vonatkozó, Ptk. által rendelt 3:98.§ szabályokat.  
 
II. Tiszacsege Város Önkormányzatának képviselő testülete nyilatkozik, hogy nem kíván részt venni a 
tőkeemelésben a megadott feltételekkel, a megadott feltételekkel nem vállalja a pénzbeni szolgáltatást. 
 
III. Tiszacsege Város Önkormányzatának képviselő testülete nyilatkozik, hogy nem javasol más 
személyt arra az esetre, ha a tőkeemelés teljes egészében a meglévő tagok, vagy azok közül bármelyik  
tag részvételével nem valósul meg. 
 
IV. Tiszacsege Város Önkormányzatának képviselő testülete nyilatkozik, hogy elfogadja a társasági 
szerződés módosítását, amely  a jegyzett tőkeemelést tartalmazza 3.000.000,-Ft-ról 4.000.000,-Ftra. 
Tiszacsege Város Önkormányzatának képviselő testülete tudomásul veszi, hogy a tőkeemelés 
eredményes végrehajtása esetén megváltozhatnak az üzletrészek  tulajdoni arányai, annak 
függvényében, hogy mely tagok, milyen mértékben vesznek részt a tőkeemelésben.  
 
Meghatalmazza a képviselő testület a polgármestert, hogy döntéséről az NHSZ Tisza Nonprofit Kft 
ügyvezetőjét tájékoztassa. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
 

K. m. f. 
 
   Szilágyi Sándor sk.      Dr. Bóné Mónika sk. 
       polgármester                          jegyző 
 
A kivonat másolat hiteléül:  
Tiszacsege, 2019. február 7.  
 
 
 Zsólyominé Gyenes Anikó 
      jegyzőkönyvvezető 
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