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Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a 183/2013. (V. 13.) 

határozatának 1. pontjában elhatározta a LISZ Kft. törzstőkéjének leszállítását. A törzstőke 

leszállításáról szóló határozatot a társaság változásbejegyzési eljárás során a cégbíróságra 

benyújtotta, valamint a cégközlönyben való kétszeri megjelentetését megrendelte.  

A változásbejegyzési eljárás során a Cégbíróság hiánypótlásra hívta fel a társaságot jogi 

képviselője útján, melyben arról tájékoztatta a céget, hogy a törzstőkét érintő módosításra csak a 

hitelezővédelmi eljárás eredményes lefolytatását követően kerülhet sor, a tőkeleszállítás 

bejegyzésének pedig az a feltétele, hogy az ügyvezető igazolja a Gt. 162-163. §-ban foglalt 

szabályok betartását.  

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a LISZ Kft. egyszemélyes gazdasági 

társaság alapítója – a Gyulai Törvényszék 2013. június 13-án kelt hiánypótló végzésének 

megfelelően – az Alapító Okirat 7. pontját („A társaság törzstőkéje”) az alapító okirat (módosítás 

előtti) korábbi rendelkezéseinek megfelelően állította vissza. 

„7./ A társaság törzstőkéje: 20.280.000 Ft, azaz Húszmillió-kettőszáznyolcvanezer Forint, 

melyből 3.600.000 Ft készpénz és 16.680.000 Ft tárgyi apport, amely a társaság 

tulajdonába kerül. (az apportlista mellékelve) 

A fenti törzstőkét az alapító a működés megkezdéséig rendelkezésre bocsátotta a társaság 

bankszámlájára történt befizetéssel. A társaság rendelkezésére bocsátott apport teljes 

egészében a társaság tulajdonába került.” 

A társaság – a törzstőke leszállítással kapcsolatos - a hitelezővédelmi eljárást szabályszerűen 

lefolytatta, és a Cégközlönyben való megjelenésnek is eleget tett. 

 

A társasági szerződés 7./ pontja a törzstőke leszállítás miatt az alábbiak szerint módosul: 

 

„7./ A társaság törzstőkéje: 

3.600.000 Ft, azaz Hárommillió-hatszázezer Ft, mely teljes egészében készpénz betétből áll. 

A fenti törzstőkét az alapító a működés megkezdéséig rendelkezésre bocsátotta a társaság 

bankszámlájára történt befizetéssel.” 

 

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását.  
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Határozati javaslatok: 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a LISZ Lakásgazdálkodási 

Ingatlanközvetítési és Szolgáltató Kft (a továbbiakban: LISZ Kft.) egyszemélyes 

gazdasági társaság egyedüli tagja, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 

(a továbbiakban: Gt.) 141. § (2) bekezdés s) pontjában meghatározott jogkörében 

eljárva – tőkekivonás céljából - a LISZ Kft 20.280.000,- Ft-os törzstőkéjét 16.680.000,- 

Ft-tal (tizenhatmillió-hatszáznyolcvanezer forinttal) leszállítja. A tőkekivonás tárgya a 

tag által szolgáltatott apport, a Békés Petőfi u. 21. sz. alatti ingatlan. A tőkekivonással 

történő törzstőke leszállítást követően Békés Város Önkormányzata LISZ Kft-ben 

meglévő törzsbetéte 3.600.000 Ft-(hárommillió-hatszázezer forint) készpénz. A Békés, 

Petőfi u. 21. szám alatti ingatlan a tőkekivonást követően Békés Város 

Önkormányzata tulajdonába kerül. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 

LISZ Kft. Békés Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, 5630 Békés, 

Petőfi u. 21. sz. alatti, nem lakás céljára szolgáló ingatlant használat jogcímen 

székhelyként használja, és az ingatlan a Gyulai Törvényszék Cégbíróságán a társaság 

székhelyeként nyilván legyen tartva. 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a 

szükséges nyilatkozatok megtételére, az alapító okirat aláírására, valamint utasítja az 

ügyvezetőt, hogy jogi képviselő közreműködésével a cégbírósági eljárást indítsa el, 

valamint a törzstőke leszállítással kapcsolatos közzétételi kötelezettségnek tegyen 

eleget.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2013. szeptember 11. 

Izsó Gábor  

Polgármester 

 

 .....................................  

Jogi ellenjegyző 

 .....................................  

Pénzügyi ellenjegyző 


