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E L ŐT E R J E S Z T É S 
 
Tárgy: Javaslat a Kaláz Kft. működésével összefüggő döntések meghozatalára 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
I. Budakalász Város Önkormányzata, a Kaláz Kft. és a Dunakanyar Létesítményüzemeltető Kft. (DLÜ) 
2012-ben kötött bérleti szerződést a Sportcsarnokra. A DLÜ – a beruházásokhoz történő 
engedélykérés mellet - kezdeményezte szerződés szerinti bérleti díj-csökkentést a 2018. első 
félévében elvégzendő alábbi beruházások okán: gáz és villanyhálózat kapacitásbővítése (4.1 M. Ft.), 
új épületfelügyeleti rendszer kialakítása (6.5 M. Ft.), kültéri tereprendezés, 2 jacuzzi és 
pihenőhelyiség építése (13.1 M. Ft.) női öltöző felújítása (1.1 M. Ft.).  
II. A Képviselő-testület – mivel a gazdasági társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke 
kevesebb, mint felére csökkent - veszteségrendezés céljából korábban elhatározta a Kaláz Ipari, 
Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 288.590.000,- Ft-os törzstőkéjének 
leszállítását 80.000.000,- Ft-tal, melynek eredményeképpen a társaság törzstőkéje 208.590.000,-Ft 
lesz. Ezt a körülményt és az időközben bekövetkezett változásokat az Alapító Okiraton át kell vezetni. 
 

1. sz. Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sportcsarnokra vonatkozó, Budakalász 
Város Önkormányzata, a Kaláz Kft. és a Dunakanyar Létesítményüzemeltető Kft. felek által 2012-ben 
megkötött bérleti szerződés alapján jóváhagyja az alábbi beruházások elvégzését: 

- gáz és villanyhálózat kapacitásbővítése (4.1 M. Ft.),  
- új épületfelügyeleti rendszer kialakítása (6.5 M. Ft.),  
- kültéri tereprendezés,  
- 2 jacuzzi és pihenőhelyiség építése (13.1 M. Ft.)  
- női öltöző felújítása (1.1 M. Ft.).  
A Képviselő-testület jóváhagyja továbbá a Dunakanyar Létesítményüzemeltető Kft. bérleti díj-
csökkentésre irányuló igényét 6 hónap időtartamra, 50 %-os mértékben, a 2018. január – június 
közötti időszakra. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 

2. sz. Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy veszteségrendezés 
céljából leszállítja a Kaláz Ipari, Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjét 
80.000.000,-Ft-tal. A Képviselő-testület az Alapító Okirat módosításait elfogadja. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Budakalász, 2018. január 17.       Rogán László 

polgármester 
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ALAPÍTÓ OKIRAT 
módosítása  

 
Alulírott alapító, a Cg. 13-09-063522 cégjegyzékszámon bejegyzett Kaláz Ipari Kereskedelmi 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  alapító okiratát egyrészt a 2013. évi V. Tv. (Új Ptk.), 
másrészt a törzstőke leszállítása kapcsán alábbiak szerint m ó d o s u l  : 

5. A társaság törzstőkéje 

5.1. A társaság törzstőkéje: 208.590.000,- Ft, azaz Kettőszáznyolcmillió-ötszázkilencvenezer forint, 
amely 208.590.000,-Ft, azaz Kettőszáznyolcmillió-ötszázkilencvenezer forint készpénzből áll. 
Alapításkor a törzstőke teljes egészében a társaság rendelkezésére lett bocsátva.  

 
5.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni. 

6. A tag törzsbetétje 

Név: Budakalász Város Önkormányzata 
A törzsbetét összege: 208.590.000,-Ft, azaz Kettőszáznyolcmillió-ötszázkilencvenezer forint 
készpénzből áll.  
 

7. Üzletrész 
A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a 
társaság bejegyzésével keletkezik. 
 

8. Az egyszemélyes társaság működése 
8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. 
 
8.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új 
tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági 
szerződésre módosítani. 

9. A nyereség felosztása 

9.1. A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a 
társaság fennállása alatt kizárólag a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad 
eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor 
kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné 
el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét. 

 
9.2. Az ügyvezető jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni. 

10. Az alapítói határozat 

10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az 
ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 

 
10.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja. 

11. Az ügyvezetés és képviselet 

11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:  
Név:  Dr. Udvarhelyi István Gergely 
Anyja neve: Nagy Ágnes 
Születési hely, idő: Miskolc, 1978. Augusztus 10.  
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Lakcím: 3525 Miskolc, Rácz Ádám u. 48.   
Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2013. Január 15. 

12. Cégjegyzés 

12.1. Az önálló cégjegyzésre jogosult: 
Név: Dr. Udvarhelyi István Gergely  

13. Felügyelőbizottság 

A társaságnál három tagú felügyelőbizottság választására került sor.  
A felügyelőbizottság tagjai: 
Név: Tolonics István 
Anyja neve: Selmeci Ilona 
Lakcíme: 2011 Budakalász, Budai út 69.  
 
Név: Kaltner Károly István 
Anyja neve: Béres Anna 
Lakcíme: 2011 Budakalász, József A. U. 55. B. épület 
 
Név: Horváth Erzsébet 
Anyja neve: Andorka Teréz 
Lakcíme: 2011 Budakalász, Budai út 107.  
 
A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2016. május 31. napjától, 5 év határozott időtartamra 
szól.  

14. Könyvvizsgáló 
A társaságnál könyvvizsgáló megválasztására nem került sor.  
 

15. A társaság megszűnése 
 

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az 
alapítót illeti meg. 
 

16. Egyéb rendelkezések 
 

Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a 
társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a 
Cégközlönyben tesz eleget. 

 
16.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Gödöllő, 2017. december ......   

 ……………………. 
Budakalász Város Önkormányzata 

Tag képviseletében  

Ellenjegyzem:  
Gödöllőn 2017. december ..... napján 
Viszlói Ügyvédi Iroda 
dr. Viszlói Tamás ügyvéd 
2100 Gödöllő, Hajnóczy u. 3.  

 


