
Tiszacsege Város Önkormányzata 

 

K  I  V  O  N  A  T 

 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

19/2020. (I. 30.) KT. számú  HATÁROZAT 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. 

törzstőke emelésére vonatkozó kérelmét, valamint a Javadalmazási Szabályzatot és az alábbiak szerint 

határozott: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az NHSZ Tisza 

Nonprofit Kft. (5350 Tiszafüred, Húszöles út 149.) - mely társaságban Tiszacsege Város 

Önkormányzata is üzletrésszel rendelkezik - 100.000.000.- Ft, azaz Százmillió forint ázsiós 

tőkeemelést hajtson végre, mely összegből 1.000.000.- Ft, azaz Egymillió forint a jegyzett 

tőke emelésére, míg 99.000.000.- Ft, azaz Kilencven-kilenc millió forint a tőketartalék 

emelésére fordítódik. 

 

Ennek megfelelően a társaság jegyzett tőkéje 5.000.000.- Ft, azaz Ötmillió forint lesz, mely 

tisztán készpénzbetét. 

 

2. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a tőkeemelés 

készpénzben történik, melynek befizetési határideje a tőkeemelést elfogadó határozat 

meghozatalát követő, a taggyűlés által elfogadott időpont. 

 

3. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete akként nyilatkozik, hogy nem kíván 

részt venni a tőkeemelésben a megadott feltételekkel. 

 

4. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete akként nyilatkozik, hogy arra az 

esetre, ha a tőkeemelésben az NHSZ Tisza Nonprofit Kft tagjai közül senki nem kíván részt 

venni, vagy a teljes tőkeemeléshez szükséges forrásokat a tagok nem tudják teljes mértékben 

biztosítani, nem jelöl ki más személyt a tőkeemelésben történő részvételre. 

 

5. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a tőkeemelés tényét rögzítő 

társasági szerződés módosítást, melynek értelmében a Társaság jegyzett tőkéje 5.000.000.- Ft, 

azaz Ötmillió forint. Tiszacsege Város Önkormányzata tudomással bír arról, és elfogadja, 

hogy a tőkeemelés folytán megváltoznak a társasági üzletrész és szavazati arányok, mely érinti 

saját részesedésének arányát is. 

 

6. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Javadalmazási Szabályzatot az 1. 

mellékletben foglalt tartalommal tudomásul veszi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Gergő polgármester 

 

K. m. f. 

 

     Fekete Gergő sk.               Dr. Bobkó Péter sk. 

       polgármester                           jegyző 

 

A kivonat másolat hiteléül:  

Tiszacsege, 2020. január 30. 

    

 

   Dr. Lajter Zoltán 

  jegyzőkönyvvezető 
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