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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2018. október 25-én tartandó ülésére 

 

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. saját tőkéjének 

rendezéséről 

 

Előterjesztést készítette: Dr. Blága János, jegyző 

Véleményezi:  Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság,  

Településfejlesztési, Közbeszerzési és 

Turisztikai Bizottság 

Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Mint az a Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismeretes, az elmúlt évek során a Füzesgyarmati 

Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. ügyvezetője, valamint az Állami 

Számvevőszék többször hívta fel a figyelmünket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény 3:133. §-ban található, gazdasági társaságok működésére vonatkozó 

kötelezettségre.  

 

A hivatkozott jogszabályhely az alábbiakat teszi kötelezővé a gazdasági társaságok 

tekintetében:  

 

„3:133. § (2) Ha egymást követő két üzleti évben a társaság saját tőkéje nem éri el az adott 

társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőkét, és a tagok a második év beszámolójának 

elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem 

gondoskodnak, e határidő lejártát követő hatvan napon belül a gazdasági társaság köteles 

elhatározni átalakulását. Átalakulás helyett a gazdasági társaság a jogutód nélküli 

megszűnést vagy az egyesülést is választhatja.” 

 

A vonatkozó jogszabályi kötelezettségek tekintetében a Gyulai Törvényszék mellett működő 

Cégbíróság 2018. augusztusában törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezett a Kft. 

tekintetében. A törvényességi felügyeleti felhívás megérkezésére tekintettel azonnal 

hozzákezdtünk a saját töke és a jegyzett tőke közötti különbözet megállapításának, egy 

közbenső mérleg elkészítésével. A közbenső mérleg alapján megállapításra került, hogy a Kft. 

tekintetében a ténylegesen pótlandó összeg összesen 9.588.000 forintot tesz ki. Amennyiben a 

Tisztelt Képviselő-testület elfogadja, hogy a fenti összeg a saját tőke pótlására befizetésre 

kerüljön, úgy annak átutalásáról haladéktalanul gondoskodunk, ezt követően egy újabb 

közbenső mérleg elkészítésével igazoljuk a saját tőke-jegyzett tőke arány helyreálltát a 

Cégbíróság felé.  

 

A közbenső mérleget a Kft. könyvvizsgálója jóváhagyta és arról a Kft. Felügyelőbizottsága is 

meghozta a szükséges döntést, amelyet jelen előterjesztéshez csatolunk a Tisztelt Képviselő-

testület részére.  

 

Kérem, hogy a saját tőke rendezése céljából a mellékelt határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek.  

 

Füzesgyarmat, 2018. október 18. 

Bere Károly  

polgármester 



 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2018. (X. 25.) önkormányzati határozata 

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. saját tőkéjének 

rendezéséről 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, tekintettel a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:133. § (2) bekezdésére, a Füzesgyarmati 

Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság saját tőkéjének 

mértékét 9.588.000 forint pótbefizetés teljesítésével rendezi. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pótbefizetés teljesítéséről soron kívül gondoskodjon.  

 

A Képviselő-testület utasítja az ügyvezetőt, hogy a pótbefizetés teljesítését követően 

gondoskodjon az újabb közbenső mérleg elkészítéséről, azt a Kft. felügyelőbizottságának 

jóváhagyásra nyújtsa be és a törvényességi felügyeleti eljárást lefolytató Cégbíróságnak az 

eljárás lezárása céljából küldje meg.  

 

Határidő: 2018. december 31.  

Felelős: Bere Károly, polgármester 

 


