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Javaslat
a DSZSZ Kft. saját tőke – jegyzett tőke arányának helyreállítására
Tisztelt Közgyűlés!
Dunaújváros MJV Közgyűlése a 239/2016. (IV.21.) határozatával döntött arról, hogy a DSZSZ Kft.
2015. évi beszámolóját nem fogadja el, figyelembe véve a könyvvizsgálói véleményt is, egyben
arról döntött, hogy a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója
készítsen jelentést a gazdasági társaság működésével kapcsolatosan, melynek ismeretében kíván
a Közgyűlés dönteni a saját tőke – jegyzett tőke arányának helyreállításáról. (az előterjesztés 1.
számú melléklete)
Az Állami Számvevőszék csatolt levele tartalmazza, hogy a Társaság a 2011-2015. évben nem
rendelkezett a társasági formájára kötelezően előírt jegyzett tőkének megfelelő összegű saját
tőkével (az előterjesztés 2. számú melléklete).
Az elmúlt években nem született olyan döntés, ami megoldotta volna az arány helyreállítását.
Az Állami Számvevőszék kérte az ügyben a Fejér Megyei Bíróság Cégbírósága vizsgálatát.
A Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága végzése a Társaságot 30 napon belül, amennyiben
a döntést nem vitatja, a törvénysértő állapot megszüntetésére utasítja (az előterjesztés 3. számú
melléklete).
A DSZSZ Kft. a 2015. évi mérlege szerint a saját tőke összege -16.021 eFt a jegyzett tőke összege
20.000 eFt.
Releváns jogszabályok
A Polgári Törvénykönyről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései értelmében:
„3:133. § [Az átalakulás esetei és feltételei]
….
(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.”
...
„3:161. § [A törzstőke és a törzsbetét fogalma és mértéke]
(1) A törzsbetét a tag vagyoni hozzájárulása. A tagok törzsbetétei különböző mértékűek lehetnek;
az egyes törzsbetétek mértéke nem lehet kevesebb százezer forintnál.
(2) Minden tagnak egy törzsbetéte lehet.
(3) Ha egy törzsbetét szolgáltatására több személy közösen vállal kötelezettséget, a
kötelezettséget vállaló személyeket a törzsbetét szolgáltatásának kötelezettsége egyetemlegesen
terheli.
(4) A törzsbetétek összege a törzstőke, amely nem lehet kevesebb hárommillió forintnál.”
...
„3:183. § [A pótbefizetés]
(1) Ha a társasági szerződés feljogosítja a taggyűlést arra, hogy a veszteségek fedezésére
pótbefizetési kötelezettséget írjon elő a tagok számára, meg kell határozni azt a legmagasabb
összeget, amelynek befizetésére a tag kötelezhető, továbbá a pótbefizetés elrendelhetőségének

gyakoriságát.
(2) A pótbefizetés teljesítésének módját, ütemezését és teljesítésének határidejét a pótbefizetés
elrendeléséről szóló taggyűlési határozatban kell meghatározni. A pótbefizetés összege a tag
törzsbetétjét nem növeli. A pótbefizetés a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásokkal szemben
érvényesülő követelményeknek megfelelő nem pénzbeli szolgáltatás útján is teljesíthető.
…..
”
„3:189. § [A taggyűlés kötelező összehívása]
(1) Az ügyvezető késedelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést vagy annak ülés tartása
nélküli döntéshozatalát kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
tudomására jut, hogy
a) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent;
b) a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;
c) a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy
d) ha vagyona tartozásait nem fedezi.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt esetekben a tagoknak határozniuk kell pótbefizetés előírásáról,
a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosításáról vagy a törzstőke
leszállításáról; mindezek hiányában a társaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód
nélküli megszüntetését kell elhatározni. A taggyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon
belül végre kell hajtani.”
3:159. § [A korlátolt felelősségű társaság fogalma]
A korlátolt felelősségű társaság (kft.) olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott
összegű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul, és amelynél a tag kötelezettsége a társasággal
szemben törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerződésben megállapított egyéb vagyoni
értékű szolgáltatásra terjed ki. A társaság kötelezettségeiért - ha e törvény eltérően nem
rendelkezik - a tag nem köteles helytállni.
3:161. § [A törzstőke és a törzsbetét fogalma és mértéke]
(1) A törzsbetét a tag vagyoni hozzájárulása. A tagok törzsbetétei különböző mértékűek
lehetnek; az egyes törzsbetétek mértéke nem lehet kevesebb százezer forintnál.
(2) Minden tagnak egy törzsbetéte lehet.
(3) Ha egy törzsbetét szolgáltatására több személy közösen vállal kötelezettséget, a
kötelezettséget vállaló személyeket a törzsbetét szolgáltatásának kötelezettsége egyetemlegesen
terheli.
(4) A törzsbetétek összege a törzstőke, amely nem lehet kevesebb hárommillió forintnál.

A végzés továbbá azt is tartalmazza, hogy a törvénysértő állapot meg nem szüntetése esetén a
bíróság a 2006. évi V. tv. (Ctv. ) 81.§ (1) bekezdésében / 84. §-ban írt szankciókat alkalmazza.
81. § (1) A törvényes állapot helyreállítása érdekében a cégbíróság az intézkedésre okot adó
körülménytől, illetve annak súlyától függően a következő intézkedéseket hozhatja:
a)297
b) a céget, illetve ha megállapítható, hogy a törvényességi felügyeleti eljárásra a vezető
tisztségviselő adott okot, a vezető tisztségviselőt 100 000 Ft-tól 10 millió Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtja,
c) megsemmisíti a cég által hozott jogszabálysértő vagy a cég létesítő okiratába ütköző
határozatot, és szükség esetén megfelelő határidő kitűzésével új határozat hozatalát írja elő,
d) ha a cég törvényes működése a legfőbb szervének összehívásával előreláthatólag
helyreállítható, összehívja a cég legfőbb szervét, vagy ennek a feladatnak a végrehajtására - a cég

költségére - megfelelő személyt vagy szervezetet rendel ki,
e) ha a cég működése törvényességének helyreállítása más módon nem biztosítható legfeljebb kilencven napra felügyelőbiztost rendel ki.
84. § (1)306 Ha a törvényes működés a bíróság által hozott intézkedések ellenére sem következik
be, a cégbíróság a céget eltiltja a további működéstől, egyben megszűntnek nyilvánítja, és
kezdeményezi a cég felszámolását, vagy elrendeli a kényszertörlési eljárást, amennyiben az adott
cégformára irányadó anyagi jogszabályok ezt lehetővé teszik. Ha a felszámolásra vagy
kényszertörlési eljárásra az adott cégformára tekintettel nem kerülhet sor, e tényről a cégbíróság
az állami adóhatóságot elektronikus úton haladéktalanul értesíti és a cégre irányadó anyagi
jogszabály rendelkezései szerint gondoskodik a cég cégjegyzékből történő törléséről.
(2)307 A cég megszűntnek nyilvánítására akár a cégbíróság 80. § (1) bekezdése szerinti
felhívásának, akár az első intézkedésének eredménytelenségét követően is sor kerülhet, ha a
cégbíróság úgy ítéli meg, hogy a törvényes működés helyreállítására elrendelhető további
intézkedések nem vezetnének eredményre.
(3) A cég bejegyzésére vonatkozó végzéssel kapcsolatos törvényességi felügyeleti eljárás nem
vezethet a cég megszűntnek nyilvánításához, kivéve, ha a cég alapítása bűncselekménnyel vagy
bűncselekmény elkövetése érdekében történt és ez a tény jogerős bírósági ítélet alapján
megállapítható. A bíróság a jogerős ítéletét megküldi a cégbíróságnak, mely az ítélet
kézbesítésétől számított hatvan napon belül a céget megszűntnek nyilvánítja, kivéve, ha
megállapítható, hogy az alapítók már nem szerepelnek a cégjegyzékben és a cég működése
törvényes.
A gazdasági társaság alapító okirata 9/A. pontja tartalmazza, hogy pótbefizetést évente egyszer,
50.000.000,- Ft-ig teljesíthető.
Mindezek alapján ahhoz, hogy a 2015. évi saját tőke mértéke (-16.021.000.- Ft) elérje a törvény
által előírt minimális jegyzett tőke, törzstőke nagyságát (3.000.000.-Ft) legalább 19.021.000.-Ft
összegű pótbefizetésre van szükség. Tekintettel a Társaság helyzetére javasoljuk a T.
Közgyűlésnek egy nagyobb összeg meghatározását.
Az előterjesztést tárgyalta a gazdasági és területfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi
bizottság. A bizottságok véleményeit a bizottságok elnökei szóban ismertetik.
Mindezek alapján a következő határozati javaslatot terjesztjük elő:
HATÁROZAT JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…/2016. (IX.22.) határozata
a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. részére, a törzstőke pótlása céljából pótbefizetés
elrendelésére
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 100 %-os tulajdonában álló Dunaújvárosi
Szennyvíztisztító Kft.-ben tőkepótlást kíván végrehajtani oly módon, hogy egyösszegű pótbefizetést
rendel el ….........................................-Ft, azaz …................................................ forint értékben
átutalással DMJV Önkormányzatának 2016. évi költségvetése 5. b melléklet általános tartalék
előirányzata terhére, egyúttal utasítja a jegyzőt, hogy jelen kötelezettségvállalást a 2016. évi
költségvetés következő módosításakor vegye figyelembe, egyben utasítja a polgármestert, jelen
dokumentum alapján a pótbefizetés teljesítéséhez szükséges lépések megtételére, az átutalás
teljesítésére.
Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a Vagyonkezelési Osztály vezetője
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
- a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
- a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
a pótbefizetés átutalására: 2016. szeptember 27.

Dunaújváros, 2016. szeptember 22.
Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke

