
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                        
 
Szám:  241- …./2013. 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Készült:  A Képviselő-testület 2013. április 30-i  soros ülésére 
 
Tárgy: ABÉVA Kft. törzstőke emelés, alapító okirat módosítása 
 
Előterjesztő:   Belágyi Tamás ügyvezető 
Ellenjegyezte:  Dr. Percze Tünde jegyző 
 
Tárgyalás:  nyilvános ülés         
 
   zárt ülés         
 
Elfogadás:  egyszerű többség         
 
   minősített többség        
   (mindkét határozat esetében!) 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Az Alsónémedi Nagyközség  Önkormányzatának Képviselı-testülete  a 46/2013.(III.6.) 
számú határozatával úgy döntött, hogy az ABÉVA Alsónémedi  Beruházó és 
Vagyonhasznosító Korlátolt Felelısségő Társaság   rövidített neve: ABÉVA Kft. székhelye : 
2351 Alsónémedi Fı út 54. sz.  cégjegyzékszáma: 13-09120329,    törzstıkéjét (jegyzett 
tıkéjét ) 1.200.000.-Ft.-al azaz egymillió-kettıszázezer forinttal megemeli. 
A törzstıke emelés megvalósítására az alábbi határozat elfogadását javaslom az Alapító, 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı – testületének: 
  
1.Javasolom, hogy a  Képviselı –testület   fogadja el, hogy az  Alapító Alsónémedi 
Nagyközség  Önkormányzata az ABÉVA Kft.  törzstıkéjét 178.000.000,- Ft-ról, azaz 
Egyszázhetvennyolc-millió forintról 1.200.000.-Ft.-al azaz egymillió-kettıszázezer forinttal   
felemeli 179.200.000,- Ft-ra, azaz Egyszázhetvenkilenc-millió-kettıszázezer forintra. 
A  törzstıke felemelésére  az Alapító  Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatát, mint          
egyszemélyi alapító tagot jelöli ki. Az alapító a tıkeemelés összegét pénzbeli   
szolgáltatásként legkésıbb 2013. május hónap 07. napjáig   teljes egészében köteles    
 a társaság rendelkezésére bocsátani a társaság számlájára való átutalással. 
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A törzstıke emelés végrehajtását követıen az egyszemélyi alapító Alsónémedi Nagyközség  
Önkormányzata  üzletrészének mértéke   179.200.000,- Ft. azaz Egyszázhetvenkilenc-
millió-kett ıszázezer forint, 100% lesz. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata alapító 
nyilatkozik, hogy a korábbi törzsbetétet maradéktalanul befizette és a cég Alapító okiratát 
magára nézve továbbra is kötelezınek ismeri el.   
 

2.Javaslom, hogy a testület a törzstıke emelésnek megfelelıen az Alapító az ABÉVA Kft. 
Alapító Okiratát  módosítsa. 
 

3.Javaslom a 46/2013. (03. 26.) önkormányzati határozat értelmében a 70.000.000.- forint 
megítélt tıketartalékot az alábbi részletezésben biztosítani, kötvénytıke biztonságos 
törlesztésének érdekében:  

2013. 05. 07-ig, 16.000.000.- forintot,  

2013.06. 24-ig, 17.800.000.- forintot, 

2013. 09. 24-ig 17.800.000.- forintot, 

2013. 12. 20-ig 17.800.000.- forintot. 

Tisztelettel kérem a Képviselı-testületet az alábbi határozatok meghozatalára: 

Alsónémedi,   2013.    április 18. 
                   
                                                          Belágyi Tamás, ügyvezetı sk. 
1-2./ pontokhoz 

Határozati javaslat 
..../2013.(IV. 30) önkormányzati határozat 

1.Az Alapító elhatározza az ABÉVA Kft.     törzstıkéjének   178.000.000,- Ft-ról, azaz 
Egyszázhetvennyolc-millió forintról 1.200.000.-Ft.-al azaz egymillió-kettıszázezer forinttal   
történı felemelését 179.200.000,- Ft-ra, azaz Egyszázhetvenkilenc-millió-kettıszázezer 
forintra. 
A  törzstıke felemelésére  az Alapító  Alsónémedi Nagyközség  Önkormányzatát mint 
egyszemélyi Alapító tagot jelöli ki. Az Alapító a  tıkeemelés összegét  pénzbeli 
szolgáltatásként legkésıbb  2013. május hónap 07. napjáig   teljes egészében köteles a 
társaság rendelkezésére bocsátani a társaság számlájára való átutalással. 
A törzstıke emelés végrehajtását követıen az egyszemélyi alapító Alsónémedi Nagyközség  
Önkormányzata üzletrészének mértéke 179.200.000,- Ft.. azaz Egyszázhetvenkilenc-millió-
kettıszázezer forint,   100%   lesz .   
  
Alsónémedi Nagyközség  Önkormányzata alapító nyilatkozik, hogy a    korábbi törzsbetétet 
maradéktalanul befizette és a cég Alapító okiratát magára nézve továbbra is kötelezınek 
ismeri el.   
2. Az Alapító az Alapító Okirat III. pontját  az alábbiak szerint módosítja: ( A módosítás 
szövege vastag, dılt betővel szedve  ) 
   

 III. 
 

1. A társaság törzstıkéje: 179.200.000,- Ft, azaz Egyszázhetvenkilenc-millió-
kettıszázezer forint. 



2. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata törzsbetétje:  179.200.000,- Ft, azaz 
Egyszázhetvenkilenc-millió-kettıszázezer forint. 

3. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata alapító üzletrésze 100 %, azaz Száz 
százalék. 

4.  A társaság alapítója kötelezettséget vállal arra, fent írt törzsbetétjének jelen 
tıkeemeléssel érintett, még hiányzó,  1.200.000.-Ft. azaz egymillió-
kettıszázezer forint összegét  legkésıbb  2013. május hónap 07. napjáig  teljes 
egészében köteles a társaság rendelkezésére bocsátani a társaság számlájára 
való átutalással. 

5. Az üzletrész felosztásának csak átruházás, illetve a kizárólagos tulajdonos utáni 
jogutódlás esetében van helye. 

6. A társaság tevékenysége során elért gazdasági eredmény felett az alapító 
kizárólagosan rendelkezik, és egy személyben dönt annak felhasználásáról. 

7. A taggyőlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az egyszemélyes tulajdonos dönt 
és errıl a vezetı tisztségviselıt írásban köteles értesíteni.    

A testület kéri az ügyvezetıt, hogy az Alapító Okirat módosításával kapcsolatos intézkedések 
megtételérıl gondoskodjék.  

Határidı: 2013. május 30. 
Felelıs: Belágyi Tamás ügyvezetı 
Kapják: ABÉVA KFT.  

 

3-as ponthoz: 

Határozati javaslat 
..../2013.(IV. 30) önkormányzati határozat 

Alsónémedi Nagyközség Képviselı-testülete a 46/2013. (03.26.) számú határozata 
értelmében az ABÉVA Kft. finanszírozására elıirányzott tıketartalékot az alábbiak 
szerint rendeli el kifizetni:  

I. részlet    2013. 05. 07-ig  16.000.000.- forintot,  
II. részlet   2013. 06.24-ig 17.800.000.- forintot,  
III. részlet 2013. 09. 24-ig 17.800.000.- forintot,  
IV. részlet 2013.12.20-ig 17.800.000.- forintot. 

A testület kéri a polgármestert, hogy jóváhagyott tıketartalék fenti ütemezés szerinti 
átutalásáról gondoskodjék. 
 
Határid ı: értelemszerő 
Felelıs: polgármesterő 
Kapja:  ABÉVA KFT. ügyvezetı 
             Pü. vezetı 
 
 Az elıterjesztést látta:                                     Az elıterjesztés törvényes: 
 
 
    Vincze József                                                  Dr. Percze Tünde  
     polgármester                                                                jegyzı 


