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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2014. szeptember 18-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: A Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. alaptőke-emelése

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Sándor Tamás aljegyző
Kiss Mária könyvvizsgáló

Az előterjesztést megtárgyalta:

Pénzügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

dr. Szivák-Döbörhegyi Csilla dr. Ignácz Anita Éva
jogi előadó jegyző
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Tisztelt Képviselő-testület!

A Várpalotai  Hírcentrum Nonprofit  Kft.  2013. évi  normál egyszerűsített  éves beszámolójáról
2014.  április  30.  dátummal  készített  jelentésében a  gazdasági  társaság  könyvvizsgálója,  Kiss
Mária felhívta az alapító figyelmét arra, hogy amennyiben a gazdasági társaság nem rendelkezik
a jegyzett tőkéje 50%-nak megfelelő összegű saját tőkével, akkor a saját tőke biztosításáról az
alapítónak  gondoskodnia  kell.  A  könyvvizsgáló  a  Kft.  tőkepótlására  vonatkozó  javaslatát
megismételve kezdeményezte  a gazdasági  társaság saját  tőkéjének a  pótlását,  tekintettel  arra,
hogy a Kft. a 2013. üzleti évét -4.351 eFt mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel) zárta.

A Polgári  Törvénykönyvről  szóló 2013.  évi  V. törvény 3:161.  §  (4) bekezdése  értelmében a
korlátolt felelősségű társaságok törzstőkéjének minimális összege a korábbi ötszázezer forintról
2014. március 15-étől hárommillió forintra emelkedett.  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti,  és felhatalmazó rendelkezésekről szóló
2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 13. § (2) bekezdése szerint a Ptk. hatálybalépését követő
első társasági szerződés módosításkor, de legkésőbb 2016. március 15-ig kötelesek az érintett
kft.-k  a  feltőkésítés  végrehajtására,  átalakulásra,  egyesülésre,  azzal,  hogy ennek során a  Ptk.
rendelkezései már alkalmazhatóak.

A fenti  jogszabályi  kötelezéssel  összhangban  a  könyvvizsgáló  a  Várpalotai  Hírcentrum Kft.
tőkeemelésének a megvalósítására az alábbi tartalommal tett javaslatot:
A Kft. jelenlegi 500.000,- Ft-os jegyzett tőkéjét 2.500.000,- Ft-tal fel kell emelni 3.000.000.- Ft-
ra.
Egyidejűleg  a  Kft.  biztonságos  működése  érdekében  tőketartalékába  kell  helyezni  további
4.500.000,- Ft-ot.
Az  így  összesen  biztosított  7.000.000,-  Ft  tőkeemeléssel  ugyanilyen  összegben  nő  az
Önkormányzat befektetett pénzügyi vagyona.
Az  önkormányzati  támogatással  azonos  módon  a  saját  vagyon  felhasználható  működésre  és
fejlesztésre egyaránt. Az eszközökben testesül meg a felhasználásuk.

A  Kft,  saját  tőkéjének  a  felemelésére  és  a  tőketartalék  biztosítására  a  Kft.  2014.  évi
önkormányzati támogatásából még nem folyósított pénzösszeg fedezetet nyújt.

A Ptké. 12. § (1) bekezdése szerint a Ptk. hatályba lépésekor a cégjegyzékbe bejegyzett, valamint
az éppen bejegyzés alatt  álló gazdasági társaságok a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő
okirat  módosítással  egyidejűleg  kötelesek  a  Ptk.  rendelkezéseivel  összhangban  álló
továbbműködésükről dönteni, és a legfőbb szervi határozatot a cégbírósághoz benyújtani. A Ptk.
hatályba lépése utáni első társasági szerződést érintő módosításkor végre kell hajtani az alapító
okirat új Ptk. szabályaihoz való igazodását.

Tekintettel arra, hogy a változások – mivel megváltozik a gazdasági társaság jegyzett tőkéje –
érintik a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. alapító okiratát, az alapító okiratot a törzstőke-
emelés átvezetésén túl egyidejűleg az új Ptk. előírásainak megfeleltetve is módosítani szükséges.

A Kft. ügyvezető igazgatója Dr. Keil Kálmán ügyvédet (Balatonfűzfő, Nike körút 2.) bízta meg a
társaság törzstőke-emelését is tartalmazó, új Ptk. előírásainak megfeleltetett egységes szerkezetű
alapító okiratának elkészítésére,  amely dokumentum az előterjesztés határozati  javaslatának a
mellékletét képezi.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13185.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13185.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13185.pdf


Az előterjesztés „sürgős” minősítésű indítványként történő megtárgyalását az indokolja, hogy a
képviselő-testület  feltőkésítésről szóló döntésének meghozatalára mielőbb szükség van ahhoz,
hogy a Kft. a költségvetési támogatás terhére biztosított 7.000.000,- Ft-ot le tudja hívni.
A Kft. új Ptk.-nak megfelelő, egységes szerkezetű alapító okirata csak 2014. szeptember 16-án
készült el.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és a határozati javaslat megvitatása
után hozza meg döntését!

Várpalota,  2014. szeptember 16.

Talabér Márta
polgármester
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Várpalota Város Önkormányzati Határozati javaslat
Képviselő-testülete

8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676
   e-mail: varpalota@varpalota.hu

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. szeptember 18-i ülésén a következő
határozatot hozta:

…/2014. (IX. 18.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft.-t
a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvény rendelkezéseivel  összhangban  tovább
kívánja működtetni.

2.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény 3:161. § (4) bekezdése alapján, valamint a társaság könyvvizsgálójának a javaslata
szerint a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. jegyzett tőkéjét törzstőke jogcímén 2.500.000,-
Ft-tal, tőketartalék jogcímén további 4.500.000,- Ft összeggel megemeli.

3.)  A Képviselő-testület  a  határozat  mellékletét  képező  tartalommal  elfogadja  a  Kft.-nek  a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályaihoz igazított, egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát.

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Kft. ügyvezető igazgatóját a határozatnak és a szükséges
változásbejegyzési dokumentációnak a cégbírósághoz történő benyújtására.

Határidő: azonnal
a Cégbírósághoz benyújtásra: haladéktalanul

Felelős: Talabér Márta polgármester
Darkóné Antalóczy Zsuzsanna ügyvezető igazgató

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó

Várpalota,  2014. szeptember 18.

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
polgármester  jegyző
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