
Szécsény Város Önkormányzata  
3170 Szécsény, Rákóczi út 84. 

 
 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. szeptember 9-i ülésén megtárgyalta 
az önkormányzati cégek gazdálkodásának modernizációjáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
204/2015.(IX.09.) határozata 

 
1. Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete – megismerve a 
"Holding szervezet kialakításának lehetőségei” tárgyú összefoglalót – 
kezdeményezi egy holding társaság létrehozását azzal a céllal, hogy az 
Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaságainak szakmai 
irányítása és ezzel azok működésének hatékonysága magasabb szintre emelhető 
legyen. 
2. A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert, hogy a Szécsény 
Holding Kft. létrehozására érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, a 
társaság cégbejegyzését kezdeményezze az alábbi tartalommal: 

A társaság neve: Szécsény Holding Korlátolt Felelősségű Társaság  

Rövidített név: Szécsény Holding Kft. 

A társaság székhelye: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. 

A társaság elektronikus kézbesítési címe: szecseny.holding@gmail.com 

A társaság 100%-os tulajdonosa: Szécsény Város Önkormányzata  

A társaság tevékenységi körei: 
6420'08 Vagyonkezelés (holding) (Főtevékenység) 
6920'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
7010'08 Üzletvezetés 
7021'08 PR, kommunikáció 
7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
7490'08 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
6202'08 Információ-technológiai szaktanácsadás 
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
6832’08 Ingatlankezelés 
6209’08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 
7312’08 Médiareklám 
7810’08 Munkaerőkölcsönzés 
8230’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

A társaság vezető tisztségviselője az ügyvezető, képviseleti joga önálló,  a 
feladatát munkaviszonyban látja el, megbízásának kezdete a mai nap, 
megbízatása és munkaviszonya határozatlan idejű. 

A  társaságnál 3 tagú felügyelő bizottság választásra kerül sor. 

A társaság törzstőkéje 52.550.000 Ft, amely 1.000.000 Ft készpénz pénzbeli 
hozzájárulásból áll, melyet az alapító az alapítástól számított 15 napon belül a 
cég bankszámlájára utal, és 51.500.000 Ft nem pénzbeli betétből áll az alábbiak 
szerint: 
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• 39.000.000 Ft könyvvizsgáló által meghatározott értéken a GVOP 4.4.2 - 
05 1 2005-12-0018/4.0  szélessávú internethálózat 

• A Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 3.000.000 Ft névértékű 
100%-os üzletrésze 

• a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Nonprofit Kft., 3.000.000 Ft 
névértékű 100 %-os üzletrésze 

• a Szécsényi AGRO-HELP Mezőgazdasági, Oktató, Termelő és Értékesítő 
Nonprofit Kft. 3.550.000Ft névértékű 100 %-os üzletrésze 

• a Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. 3.000.000 Ft névértékű 100 %-
os üzletrésze 

A társaság elsődleges célja és tevékenysége a Szécsényi Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft., a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Nonprofit Kft., a 
Szécsényi AGRO-HELP Mezőgazdasági, Oktató, Termelő és Értékesítő 
Nonprofit Kft. és a Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. működésének 
összehangolása és ellenőrzése, valamint a szélessávú internethálózat 
működtetése és fejlesztése.  

A társaság a társasági részesedésből fakadó tulajdonosi jogosultságokra alapítva 
– nem kizárva az önkormányzattal kötött vagyonkezelési szerződésen alapuló 
irányítási jogosultságokat – egységes irányítási rendszert hoz létre az általa 
tulajdonolt gazdasági társaságok vonatkozásában. Ennek eredményeképp 
átláthatóbbá és hatékonyabbá válik az önkormányzati gazdasági társaságok 
működése, biztosítható az egységes stratégiai irányítás és kontroll. 
Megvalósulhat a cél elérésére rendelt önkormányzati vagyon 
vállalkozásszemléletű kezelése, javulhat az önkormányzat gazdasági 
társaságainak szolgáltatási és közszolgáltatási színvonala.  

A holding társaság tőkekoncentrációjából fakadó lehetőségekkel, illetve az 
általa irányított gazdasági társaságok tevékenységének összehangolásából 
fakadó előnyökkel élve, a tagtársaságok szinergiájára építve, illetve saját 
tevékenységével közreműködik a székhelyváros fejlesztésében, ami 
megnyilvánulhat projektek kezdeményezésében, kidolgozásában, 
megvalósulásában, az önkormányzat kötelező, vagy önként vállalt faladatainak 
megvalósításában, közszolgáltatások fejlesztésében. 

A fenti tartalommal a képviselő testület felhatalmazza a polgármestert arra, 
hogy a holding alapító okiratát és kapcsolódó iratait készítse el, és írja alá. A 
képviselő-testület felkéri a polgármestert a Kft. bejegyzésével kapcsolatos 
intézkedések megtételére.   
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Polgármester 

 
 

Szécsény, 2015. szeptember 9. 
 
 
 
 

Stayer László 
polgármester 

Dr. Bagó József 
jegyző 

 


