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Tisztelt Képviselő Testület!

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésén tárgyalta a
Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015.
évi üzleti jelentését. Az üzleti jelentés a 76/2016. (V.26.) képviselő-testületi határozattal
elfogadásra került.

Az üzleti jelentésben bemutatásra került a Társaság 2015. évi tevékenysége, eredményét
befolyásoló tényezők. 2015. évben a Társaság gazdálkodásából eredően a mérleg szerinti
eredménye 52 953 eFt veszteség. Az üzleti jelentésben a Képviselő-testületet tájékoztattuk arról
is, hogy a Társaság a 2015. évi mérleg szerinti eredményének hatására a saját tőke a jegyzett tőke
50 százaléka alá csökkent, amely kötelező tulajdonosi beavatkozást igényel.

A saját tőke nagymértékű csökkenésére a Társaság könyvvizsgálója is tett figyelemfelhívást a
független könyvvizsgálói jelentésében, mely szerint „a Társaság saját tőkéje az üzleti év végén
mínusz 31.956 ezer Ft, amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban Ptk) 3:189. § rendelkezéseinek megfelelően további intézkedések megtételét írja
elő”.

Korlátolt felelősségű társaság esetében a Ptk 3:189. § (1) bekezdésének a) pontja szerint a
taggyűlés késedelem nélküli összehívása szükséges abban az esetben, amennyiben a társaság
saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent.

A Társaság saját tőkéjének összetétele jelenleg a következő, miután a Képviselő-testület
77/2016. (V.26.) határozata alapján a 2015. évi mérleg szerinti eredmény, azaz mínusz 52 953
ezer Ft eredménytartalékba helyezését jóváhagyta:

Jegyzett tőke:   25 000 ezer Ft.
Eredménytartalék: - 56 956 ezer Ft.
Saját tőke összesen: - 31 956 ezer Ft.

A jogszabályellenessé vált tőkehelyzet a törzstőke leszállításával, majd azonnali kismértékű
felemelésével, valamint a tagok részéről nagyobb mértékű pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni
hozzájárulás teljesítésével rendezhető a következők szerint:
 
- A Ptk 3:161. § (4) bekezdése értelmében a korlátolt felelősségű társaság törzstőkéje nem lehet
kevesebb hárommillió forintnál. Kivétel ez alól a Ptk. 3:202. § (4) bekezdésében meghatározott
feltételes tőkeleszállítás, amikor a jegyzett tőke leszállítását egyidejűleg tőkeemelés és
pótlólagos tőkebevonás követi. 

A rendezés első része a számítások alapján a jegyzett tőke összesen 22.200.000.- Ft-tal,
2.800.000.- Ft összegre történő leszállítása, amely a tagokat törzsbetéteik arányában – Várpalota
Város Önkormányzatát 60 %-ban, a Várpalotai Közüzemi Kft-t 40 %-ban – érinti.

Ez a módszer a tőkerendezés azon fajtája, amikor a jegyzett tőke leszállításra kerül a
tőketartalékkal, vagy az eredménytartalékkal szemben, így azonban a Társaság saját tőkéjének
összege nem változik, csak a tőkeszerkezete. Tőkekivonásra nem kerül sor, mivel a tulajdonosok
részére kifizetés nem történik.

Jelen esetben javasoljuk a jegyzett tőke leszállítását az eredménytartalékkal szemben, aminek
eredményeképpen az alábbiak szerint változik a tőkeszerkezet, azzal, hogy ez a tőkerendezési
mód az elégtelen tőkére nem nyújt megoldást, viszont a saját tőke és a jegyzett tőke arányának
helyreállításában nagy segítséget jelent.
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Jegyzett tőke leszállítás előtt        Változás Jegyzett tőke leszállítás után

Jegyzett tőke            25 000 ezer Ft. - 22 200 ezer Ft.             2 800 ezer Ft.

Eredménytartalék          - 56 956 ezer Ft. + 22 200 ezer Ft.         - 34 756 ezer Ft.

Saját tőke          - 31 956 ezer Ft.            0 ezer Ft.         - 31 956 ezer Ft.

- A rendezés második részében, a jegyzett tőke csökkentésével egyidejűleg rendezni szükséges a
jogszabályi minimumot el nem érő jegyzett tőke felemelését összesen 200.000.- Ft pénzbeli
vagyoni hozzájárulással 3.000.000.- Ft-ra, valamint javasoljuk a Társaság tagjai által ún. ázsiós
tőkeemeléssel rendezni a veszteség miatti negatív tőkehelyzetet, szintén a társasági szerződésben
rögzített, a tagok tulajdonrésze alapján megállapított törzsbetétek arányában (Várpalota Város
Önkormányzata 60 %, a Várpalotai Közüzemi Kft. 40 %).

Ebben az esetben a jegyzett tőke kismértékű felemelése mellett a tagok a tőketartalék emeléséről
is határoznak, ugyanis a tőketartalék növelése csak jegyzett tőke-emeléssel együtt történhet. Az
ázsiós tőkeemelés pótlólagos tőkebevonást jelent, amit a tagok a jegyzett tőke és a saját tőke
megfelelő arányának kialakítása érdekében a Társaság rendelkezésére bocsátanak a
részesedéseik arányában azzal, hogy a tőkeemelés és a vagyoni hozzájárulás részükre nem
fizethető vissza.

Az ázsiós tőkeemelésre a törvény nem ír elő kötelezően betartandó arányt, tehát célszerű
minimális összeggel, 200 ezer Ft-tal emelni a jegyzett tőkét és ezzel egyidejűleg, a veszteségek
fedezetére a szükséges minimum 34 756 ezer Ft-ot tőketartalékba helyezni. Javasoljuk azonban,
hogy a tőketartalékba helyezendő összeg ennél valamivel magasabb, összesen 36.225 ezer Ft
legyen, hogy esetleg év közben hasonló ázsiós tőkeemelésre ne kényszerüljünk. Erre egyébként
az előzetes egyeztetések során az önkormányzat könyvvizsgálója is rámutatott. A likviditás
megőrzése érdekében javasoljuk azt is, hogy a vagyoni hozzájárulás a tulajdonba átadandó
gépjárművek mellett részben készpénzben történjen, amire a jogszabályok lehetőséget adnak.

A Várpalota Közüzemi Kft. tag a hulladékgazdálkodási tevékenysége kapcsán rendelkezik az
előterjesztés mellékleteként csatolt apport listán szereplő LUY-689 forgalmi rendszámú MAN
hulladékgyűjtő tehergépjárművel. A tehergépjármű a mellékelt értékbecslés alapján nettó 14 490
ezer Ft piaci értékkel rendelkezik, és ezzel az értékkel kerül a Várpalotai Közüzemi Kft. által
ingyenesen és véglegesen átadásra a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit
Kft. tulajdonába a saját tőke rendezése céljából. 

Várpalota Város Önkormányzata tag tulajdonát képezi az előterjesztés mellékleteként csatolt
apport listán szereplő KDE-217 forgalmi rendszámú IVECO Eurocargo hulladékgyűjtő
tehergépjármű. A tehergépjárművet a Várpalotai Közüzemi Kft. üzemelteti hulladékgazdálkodási
tevékenységének ellátása érdekében. A tehergépjármű a mellékelt értékbecslés alapján nettó
6 840 ezer Ft piaci értékkel rendelkezik, és ezzel az értékkel kerül Várpalota Város
Önkormányzata által ingyenesen és véglegesen átadásra a Várpalotai Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonába a saját tőke rendezése céljából.
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Várpalota  Város  Önkormányzata  ezen túlmenően arányosan további  14 895 ezer  Ft  pénzbeli
vagyoni hozzájárulást teljesít a saját tőke rendezése céljából a Várpalotai Hulladékgazdálkodási
Kft. részére olyan módon, hogy ezt az összeget a Társaság bankszámlájára átutalja. 

Az ázsiós tőkeemelés tételei összefoglalva az alábbiak:
Várpalotai Közüzemi Kft. részéről tárgyi eszköz tulajdonba adásával 14 490 ezer Ft.
Várpalota Város Önkormányzata részéről tárgyi eszköz tulajdonba adásával   6 840 ezer Ft.
Várpalota Város Önkormányzata részéről pénzbeli vagyoni hozzájárulásként 14 895 ezer Ft.

Mindösszesen: 36 225 ezer Ft.

- Az ázsiós tőkeemelés feltételeként szükséges továbbá a jegyzett tőkének 200 ezer Ft-tal, a
korlátolt felelősségű társaság részére elvárt 3 000 ezer Ft-ra történő felemelése, amelyet a tagok
szintén a törzsbetéteik arányában – Várpalota Város Önkormányzata 120.000.- Ft összegben, a
Várpalotai Közüzemi Kft. pedig 80.000.- Ft összegben –  pénzbeli betétként, a Társaság
bankszámlájára történő átutalással kötelesek teljesíteni. 

- Az ázsiós tőkeemelés a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Kft. tőkerendezése céljából összesen
36 225 ezer Ft tőketartalékba helyezésével kerül végrehajtásra, aminek eredményeképpen a
Társaság tőkeszerkezete az alábbiak szerint alakul, biztosítva a saját tőke és jegyzett tőke arány
elvárt mértékét. 

Jegyzett tőke leszállítás után

Ázsiós
tőkeemelés
hatására  történő
változás

Ázsiós tőkeemelés után

Jegyzett tőke              2 800 ezer Ft.      + 200 ezer Ft.         3 000 ezer Ft.

Tőketartalék                     0 ezer Ft. + 36 225 ezer Ft.       36 225 ezer Ft.

Eredménytartalék          - 34 756 ezer Ft.             0 ezer Ft.     - 34 756 ezer Ft.

Saját tőke          - 31 956 ezer Ft. + 36 425 ezer Ft.         4 469 ezer Ft.

 
Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztés  megvitatása  után  a  Várpalotai
Hulladékgazdálkodási  Közszolgáltató  Nonprofit  Kft.  tőkerendezése  érdekében  a  mellékelt
határozatot fogadja el!

Várpalota, 2016. július 7.

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  2016.  július  15-i  ülésén  a  Várpalotai
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. (rövid cégneve:
Várpalotai  Hulladékgazdálkodási  Kft.,  székhelye:  Várpalota,  Fehérvári  u.  7.,  a  továbbiakban
Társaság)  törzstőkéjének  leszállításával,  valamint  tőkeemelésével  és  tőkeszerkezetének
rendezésével kapcsolatban a következő határozatot hozta:

…/2016. (VII. 15.) képviselő-testületi h a t á r o z a t :

1./ Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Várpalotai
Hulladékgazdálkodási Kft. jelenleg 25.000.000.- Ft, azaz Huszonötmillió forint jegyzett tőkéjét
2016.     augusztus     1.     napjával – veszteségrendezés céljából, a Ptk. 3:202. § (1) és (4) bekezdései
alapján –  összesen 22.200.000.- Ft, azaz Huszonkettőmillió-kettőszázezer forint összeggel,
2.800.000.- Ft, azaz Kettőmillió-nyolcszázezer forint összegre leszállítja. 

1.1. A törzstőke-leszállítás összege az egyes tagok törzsbetéteit a törzsbetéteik arányában
csökkenti, így a törzstőke leszállítása után Várpalota Város Önkormányzata tag 1.680.000.- Ft,
azaz Egymillió-hatszáznyolcvanezer forint törzsbetéttel, a Várpalotai Közüzemi Kft. tag
1.120.000.- Ft, azaz Egymillió-egyszázhúszezer forint törzsbetéttel rendelkezik.

2. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Várpalotai
Hulladékgazdálkodási Kft. 2.800.000.- Ft-ra, azaz Kettőmillió-nyolcszázezer forintra leszállított
jegyzett tőkéjét - a törzstőke leszállításával egyidejűleg, a Ptk. 3:198. § (1) bekezdése és a 3:202.
§ (4) bekezdése alapján –  2016.     augusztus     1.     napjával, új törzsbetétek teljesítésével, összesen
200.000.- Ft-tal, azaz Kettőszázezer forinttal, 3.000.000.- Ft-ra, azaz Hárommillió forintra
felemeli. 

2.1. A tőkeemelést 200.000.- Ft, azaz Kettőszázezer forint új pénzbeli vagyoni hozzájárulás
szolgáltatásával kell teljesíteni, amelyet a tőkeemelésben részt vevő tagok kötelesek legkésőbb
2016. augusztus 1. napjáig a Társaság bankszámlájára átutalni. 

2.2. A törzstőke felemelésében Várpalota Város Önkormányzata 120.000.- Ft, azaz
Egyszázhúszezer forint (60 %, azaz hatvan százalék arányban), a Várpalotai Közüzemi Kft. tag
80.000.- Ft, azaz Nyolcvanezer forint (40 %, azaz negyven százalék arányban) pénzbeli vagyoni
hozzájárulással vesz részt.

2.3. A törzstőke felemelése után Várpalota Város Önkormányzata törzsbetétje 120.000.- Ft-tal,
azaz Egyszázhúszezer forinttal összesen 1.800.000.- Ft-ra, azaz Egymillió-nyolcszázezer
forintra, a Várpalotai Közüzemi Kft. tag törzsbetétje 80.000.- Ft-tal, azaz Nyolcvanezer forinttal
összesen 1.200.000.- Ft-ra, azaz Egymillió-kettőszázezer forintra emelkedik.

3. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Várpalotai Hulladékgazdálkodási
Kft. tagja –  tekintettel arra, hogy a Társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére
csökkent a Ptk. 3:189. § (2) bekezdése alapján, a törzstőke     mértékét     elérő     saját     tőke     más     módon
való     biztosításáról     történő     intézkedések     keretében - elhatározza, hogy a Társaság tagjai a
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Társaság részére a tőketartalék növelése érdekében legkésőbb 2016. augusztus 1. napjáig a
következő, összesen 36.225.000.- Ft, azaz Harminchatmillió-kettőszázhuszonötezer forint
összegű vagyoni     hozzájárulásokat     teljesítik: 

3.1. Várpalota Város Önkormányzata tag 14.895.000.- Ft, azaz Tizennégymillió-
nyolcszázkilencvenötezer forint pénzbeli vagyoni hozzájárulást köteles teljesíteni olyan módon,
hogy ezt az összeget a Társaság bankszámlájára legkésőbb 2016. augusztus 1. napjáig átutalja.

3.2. Várpalotai Közüzemi Kft. tag 2016. augusztus 1. napjával, 14.490.000.- Ft, azaz
Tizennégymillió-négyszázkilencvenezer forint értékbecslés alapján meghatározott forgalmi
értéken, ingyenesen és véglegesen a Társaság tulajdonába adja a jelenleg kizárólagos tulajdonát
képező LUY-689 forgalmi rendszámú, MAN TGS 26 320 6x2/4 BL alváz típusú,
WMA24SZZ6BW149851 alvázszámú, MUT Variopress 211/20,0 felépítmény típusú
hulladékgyűjtő gépjárművet. 

3.3. Várpalota Város Önkormányzata tag 2016. augusztus 1. napjával, 6.840.000.- Ft, azaz
Hatmillió-nyolcszáznegyvenezer forint értékbecslés alapján meghatározott forgalmi értéken,
ingyenesen és véglegesen a Társaság tulajdonába adja a jelenleg kizárólagos tulajdonát képező
KDE-217 forgalmi rendszámú, IVECO Eurocargo ML 140E18, ZCFA1JD0202473449
alvázszámú, HARD-PRESS F 8 felépítmény típusú hulladékgyűjtő gépjárművet. 

3.4. A jegyzett tőke és a saját tőke arányának rendezése keretében megvalósításra kerülő  és a
tagok által teljesített pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás a tagok törzsbetétjét nem
növeli és részükre nem fizethető vissza.  
 
4. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhívja a Várpalotai
Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetőjét, hogy a Ptk. 3:203. § (1) bekezdése szerint a törzstőke
leszállításáról szóló taggyűlési határozat meghozatalát követő harminc napon belül köteles azt a
Veszprémi Törvényszék Cégbíróságának, mint nyilvántartó bíróságnak bejelenteni     és     intézkedni
a törzstőke leszállításáról hozott döntésnek két alkalommal történő hirdetményi közzétételéről
azzal, hogy a két közzététel között legalább harminc napnak kell eltelnie.

5. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy
a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Kft. taggyűlésén, valamint a Várpalotai Közüzemi Kft.
alapítójának képviseletében a Képviselő-testület által meghozott határozatok szerint járjon el.

Határidő: a döntés megküldésére: azonnal
Felelős:   Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó

V á r p a l o t a ,  2016. július 15.

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
    polgármester  jegyző
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