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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2016. június 23-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Tájékoztatás a Balatoni Korona Zrt. alaptőke csökkentéséről  

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető

Az előterjesztést megtárgyalta:

Pénzügyi Bizottság
Gazdasági Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

Bérczes Beáta              Sándor Tamás                   dr. Ignácz Anita Éva
  jogi előadó                      aljegyző                                      jegyző
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Tisztelt Képviselő-testület!

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 249/2011. (X.27.) képviselő-testületi
határozattal  a  Balatoni  Korona  Zrt.  megalapításában  alapító  tagként  vett  részt.  Az
Önkormányzat  a  társaság  alaptőkéjéhez  5.000.000,-  Ft  vagyoni  hozzájárulást  biztosított,
mellyel 26 db 100.000,- Ft névértékű törzsrészvényhez és 24 db szavazattöbbséget biztosító
részvényhez jutott. 

A Balatoni Korona Zrt. 2015. december 2-i közgyűlésén tájékoztatták a részvényeseket, hogy
a társaság saját tőkéje a jegyzett tőke 2/3-a alá csökkent, így annak rendezése szükséges. A
helyzet  kialakulása  két  okra  vezethető  vissza:  egyrészt  a  Balatoni  Korona  igénybevétele
elmarad a várttól, másrészt 1%-ra csökkent a jegybanki alapkamat, s ezzel a betéti kamatok is.
Ezek okán az Igazgatóság javaslata és a Közgyűlés 3/2015. (XII.02). számú határozata alapján
a társaság alaptőkéje veszteségrendezés céljából mindkét részvényfajta esetén (törzsrészvény
és szavazattöbbséget biztosító elsőbbségi részvény) 50%-os mértékben, az eredménytartalék
javára,  a  cégnyilvántartásban  szereplő  41.000.000,-  Ft  összegről  20.500.000,-  Ft  összegre
leszállításra került, ezáltal a jegyzett tőke 20.500.000,- Ft összeggel csökkent. 

Várpalota Város Önkormányzati  Képviselő-testülete  2016. május 26-i  ülésére 79.  sorszám
alatt előterjesztés készült ebben a tárgyban. Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi Bizottság a
határozat  tervezetet  3  igen,  2  nem és  1  tartózkodás  mellett  nem javasolta  elfogadásra  a
Képviselő-testületnek. A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2 igennel elfogadásra javasolta, azzal a
kiegészítéssel,  hogy  a  Képviselő-testület  kérje  fel  a  Balatoni  Korona  Zrt.  képviseletére
jogosult elnök-vezérigazgatóját, hogy a követező ülésen adjon tájékoztatást a Balatoni Korona
Zrt. által végzett tevékenységről, a jegyzett tőke csökkentéséhez vezető okokról, a veszteség
kialakulásáról.  A Képviselő-testületi  ülésen  javaslatot  tettem  az  előterjesztés  napirendről
történő  levételére,  azzal,  hogy  a  következő  ülésre  kerüljön  meghívásra  az  elnök
vezérigazgató, az ő meghallgatása alapján döntsön a Képviselő-testület. 

A Veszprémi Törvényszék Cégbírósága Cg. 19-10-500277/29 számú végzésével 2016. április
18-án a jegyzett tőke 20.500.000,-Ft-ra csökkentését bejegyezte. 

Várpalota  Város  Önkormányzata  vagyonáról  és  vagyonnal  való  gazdálkodás  szabályairól
szóló  42/1997.  (XI.05.)  önkormányzati  rendelet  10.  §  (5)  bekezdése  alapján  „Az
önkormányzatot  a  tulajdonosi  jogcímen képviselő  személy a  részesedés  bekerülési  értékét
érintő döntésekről köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.” 

A fentiekre tekintettel Várpalota Város Önkormányzata Balatoni Korona részvényeinek értéke
50%-os  mértékben,  2.500.000,-  Ft-ra  csökkent,  a  döntés  a  részvények  darab  számát  nem
érintette. 



Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem  a  Képviselő-testületet  az  előterjesztést  megvitatni,  és  a  határozatot  elfogadni
szíveskedjék!

Várpalota, 2016. június 15.

Talabér Márta
polgármester



VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI Határozati javaslat
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Telefon: 88/592-660  Fax: 88/592-676

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. június 23-i ülésén megtárgyalta a
polgármester előterjesztését és meghozta a 

…../2016. (VI. 23.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t o t :

Várpalota Város Önkormányzati  Képviselő-testülete  Várpalota Város Önkormányzatának a
Balatoni Korona Zrt.-ben lévő részesedésének az 50%-os mértékű leértékeléséről szóló tájé-
koztatást elfogadja.

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

Várpalota, 2016. június 23.

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
   polgármester jegyző


