
A 6. napirendi ponthoz 

Előterjesztés  
 
Napirend: A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben (Gt.) 

foglalt felhatalmazás elfogadása (212-217. §-ra) a Lét-A-Med Zrt., 
valamint a HBM Önkormányzati Vízművek Zrt.-vel kapcsolatban 

 
Előterjesztő:   a polgármester  
 
Előzmények:   - 
 
Határozat - tervezet: az előterjesztés végén található  
 
I. A téma ismertetése:  
 
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben (Gt.) foglalt felhatalmazás 
elfogadására (212-217. §-ra) a Lét-A-Med Zrt., valamint a HBM Önkormányzati Vízművek Zrt.-
vel kapcsolatban azért van szükség, mert a Gt. előírja, hogy a tulajdonosi jogokat (részvényesi 
jogokat) gyakorlónak fel kell hatalmazni valakit (polgármestert) a Közgyűlés ülésre és a Gt. 212. 
§-ában meghatározott fejezetben lévő jogok gyakorlására arra, hogy szavazhasson, valamint az 
egyéb tulajdoni jogokat (részvényesi jogokat) gyakorolhassa.  
  
A Gt. 212-217. § - ai az alábbiakat határozzák meg:  
 

212. § (1) A részvényes az e fejezetben meghatározott jogok gyakorlására a részvény vagy - a (2)-(3) 
bekezdésben írtak szerint kiállított - letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő 
bejegyzést követően jogosult. 

(2) Dematerializált részvény esetén az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a részvényről 
tulajdonosi igazolást kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a részvénytársaság cégnevét, a 
részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes 
nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi 
igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes. 

(3) Nyomdai úton előállított és - külön törvény szerinti - értékpapírletét-kezelőnél letétbe helyezett részvény 
esetén az értékpapírletét-kezelő köteles a részvényes kérésére a részvényről letéti igazolást kiállítani. A letéti 
igazolás tartalmára és érvényességének időtartamára a (2) bekezdés megfelelően irányadó. 

(4) A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre 
vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át. A letéti igazolást az 
értékpapírletét-kezelőnek vissza kell vonnia, ha annak kiállítását követően a részvényt a tulajdonos vagy 
képviselője rendelkezésére bocsátja. 

(5) A részvénynek több tulajdonosa is lehet, akik a részvénytársasággal szemben egy részvényesnek 
számítanak; jogaikat csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják és a részvényeseket terhelő kötelezettségekért 
egyetemlegesen felelnek. 

(6) Az értékpapírokra vonatkozó külön törvény előírásai alapján eljáró részvényesi meghatalmazott a 
részvénytársasággal szemben a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. 

213. § (1) A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A könyvvizsgáló nem lehet 
meghatalmazott. Az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában nem lehet meghatalmazott az igazgatóság tagja, 
illetve a vezérigazgató (247. §), a cégvezető, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója és a 
felügyelőbizottság tagja sem. 

(2) Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A 
képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat 
érvénytelen. 

(3) Az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában a képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre vagy 
meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szólhat. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a 
felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre. 

(4) A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a 
részvénytársasághoz benyújtani. 



214. § A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, e törvényben megszabott keretek között felvilágosítást 
kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. 

215. § (1) A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden részvényesnek a 
napirendi pont tárgyalásakor a szükséges felvilágosítást megadni. 

(2) Az igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatóság, valamint a 
felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal köteles a 
részvényesek tudomására hozni. 

(3) A részvényest a részvénytársaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek 
megszegésével a részvénytársaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 339. §-ának szabályai szerint megtéríteni. 

216. § (1) A részvényhez fűződő szavazati jogot - az e törvényben meghatározott kivételekkel - a részvény 
névértéke határozza meg. 

(2) A szavazati jog gyakorlásának módját - e törvény és az értékpapírokra vonatkozó külön törvény keretei 
között - az alapszabály határozza meg. 

(3) Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette. 
217. § (1) Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább öt százalékával rendelkeznek, - az ok 

megjelölésével - írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. Az 
alapszabály ezt a jogot a szavazatok kisebb hányadát képviselő részvényeseknek is megadhatja. 

(2) A részvényesek az (1) bekezdés szerinti jogukat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől, illetve a közgyűlés 
összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják. 
 

II. Alkalmazott jogszabályok:  
1. A Gt. 212-217. §-ai  

 

III. A döntés anyagi kihatása:  
Nincs.  

 

IV. Határozat-tervezet:  
Monostorpályi Község Önkormányzat  

Képviselő-Testületének  
…/2013. (III. 13.) számú  

határozata  
 

A Képviselő-Testület  
 
a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) 213. § (3) bekezdésére figyelemmel:  
 

1. Szabó József polgármesterre ruházza (meghatalmazza) a Gt. 212 – 217. §-aiban található, 
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel (továbbiakban: Zrt.) 
kapcsolatos részvényesi jogok gyakorlását, állandó jelleggel.  
 

2. a polgármester 1. pont szerinti jogokat a Zrt. közgyűlésein és a Zrt.vel összefüggő egyéb 
feladatok kapcsán gyakorolhatja.  

 
3. Jelen testületi határozat hiteles kivonata alkalmas a cégbíróságon az 1. pontban 

meghatalmazott személy képviseleti jogosultságának igazolására is.   
 

4. a részvényesi jogok gyakorlása során, a Zrt. közgyűlésein elhangzottakról tájékoztassa a 
polgármester a Képviselő-Testületet.  
Határidő:  folyamatos  
Felelős:  a polgármester  
 
 
 
 



Monostorpályi Község Önkormányzat  
Képviselő-Testületének  
…/2013. (III. 13.) számú  

határozata  
 

A Képviselő-Testület  
 
a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) 213. § (3) bekezdésére figyelemmel:  
 

1. Szabó József polgármesterre ruházza (meghatalmazza) a Gt. 212 – 217. §-aiban található, 
a Lét-A-Med Létavértesi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Szolgáltató Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (továbbiakban: Zrt.) kapcsolatos részvényesi 
jogok gyakorlását, állandó jelleggel.  
 

2. a polgármester 1. pont szerinti jogokat a Zrt. közgyűlésein és a Zrt.vel összefüggő egyéb 
feladatok kapcsán gyakorolhatja.  

 
3. Jelen testületi határozat hiteles kivonata alkalmas a cégbíróságon az 1. pontban 

meghatalmazott személy képviseleti jogosultságának igazolására is.   
 

4. a részvényesi jogok gyakorlása során, a Zrt. közgyűlésein elhangzottakról tájékoztassa a 
polgármester a Képviselő-Testületet.  
Határidő:  folyamatos  
Felelős:  a polgármester  

 
Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a határozat – 
tervezetet elfogadni szíveskedjen.  

 
(a határozat – tervezet elfogadása egyszerű többséget igényel.). 

 
 
Monostorpályi, 2013. március 8.  
 
 

Tisztelettel:  
 

Szabó József  
polgármester  

 
 


