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Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. törzstőke
leszállítására 

El  őadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

El  őkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető
Dr. Kaja Edit ügyintéző

Meghívott: Szemenyei István a DKKA Nonprofit Kft. ügyvezetője 
                   2400 Dunaújváros, Eszperantó út 2-4. 
                   
Véleményez  ő bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.06.26.
pénzügyi bizottság 2017.06.26.

A napirendi pont rövid tartalma:  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 376/2017.
(V.18.)  határozatával  elfogadta  a  DKKA-Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda  Akadémia  Nkft.
2016.  évi  éves  beszámolóját  373.256 e  Ft  mérleg  főösszeggel  és  -35.878.  e  Ft  mérleg
szerinti  eredménnyel  (veszteség)  elfogadta.  A könnyvizsgálói  jelentés  szerint  a  társaság
saját  tőkéjének  összege  –  az  évközi  pótbefizetés  ellenére-  nem  éri  el  a  jegyzett  tőke
összegét. A Kft. saját tőke pozíciója helyreállítása érdekében szükséges intézkedni.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 18893/2017.
Ügyintéző neve: Dr. Kaja Edit Ügyintéző telefonszáma: 25/544-214
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:  
Leadás dátuma:2017. Ellenőrzés dátuma:2017.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma:2017.06. 20. Ellenőrzés dátuma: 2017.06.20.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés
Egyéb megjegyzések
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Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. törzstőke
leszállítására 

Tisztelt Közgyűlés!

I. Előzmények:

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  376/2017.  (V.18.)  határozatával  (1.  sz.
melléklet)  elfogadta  a  DKKA-Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda Akadémia  Nkft. 2016.  évi
éves beszámolóját 373.256 e Ft mérleg főösszeggel és -35.878. e Ft mérleg szerinti (adózott)
eredménnyel  (veszteség)  elfogadta.  A DKKA-Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda  Akadémia
Nkft. az önkormányzat 100%-os tulajdonú társasága. 
Az  Nkft.  törzstőkéje  jelenleg  292.200.000.-Ft,  azaz  Kétszázkilencvenkétmillió-kétszázezer
forint,  amely  teljes  egészében  pénzbeli  betétből  áll,  a  társaság  saját  tőkéje  a  2016.  évi
beszámoló  szerint  70.440.000.-Ft,  azaz  Hetvenmillió-négyszáznegyvenezer  forint,
eredménytartaléka -285.882 e Ft és mérleg szerinti eredménye pedig -35.878 e Ft.
A könnyvizsgálói jelentés szerint a a társaság saját tőkéjének összege – az évközi pótbefizetés
ellenére- nem éri el a jegyzett tőke  összegét.

A Kft.  saját  tőke pozíciója  helyreállítása érdekében szükséges intézkedni,  mivel  a  Polgári
törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvény  (a  továbbiakban:  Ptk.)  3:189.  §  (1)-(3)
bekezdésében foglaltak szerint:
„(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”

DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. érvényes saját tőke adatai:

Jegyzett tőke:                              292.200 eFt

Eredménytartalék:                    -285.882 eFt

Lekötött tartalék:    100.000. eFt

Mérleg szerinti eredmény:           -35.878 eFt

Saját tőke összesen:                     70.440 eFt

DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. saját tőkéje tartósan a jegyzett tőke
alá  került,  ezért  akár  pályázati  elbírálás  vagy  hitelelbírálás  esetén  az  esetleges  kérdések
elkerülése érdekében javasolt a jegyzett tőke csökkentése a veszteség rendezése érdekében,
vagy a saját tőke más elemeinek növelése érdekében.

Ezért  a  DKKA-Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda  Akadémia  Nkft.  által  javasolt  (2.  sz.
melléklet) új jegyzett tőke összege:

Eredeti jegyzett tőke :                     292.200 eFt
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Törzstőke leszállítás mértéke :                    - 289.200 eFt 

A leszállított törzstőke nagysága:        289.000 eFt

Törzstőke leszállítása után az önkormányzat törzsbetétje:     3.000 eFt

A társaság elhatározásából történő törzstőke leszállításáról döntő közgyűlési határozatban meg
kell  határozni  a  leszállított  törzstőke  és  az  egyes  tagok  törzsbetéteinek  nagyságát,  és  a
törzstőke leszállítás utáni mértékét, valamint azt, hogy a törzstőke-leszállításra tőkekivonás
vagy veszteség rendezése érdekében vagy a saját tőke más elemeinek növelése céljából került
sor.  A  törzstőke  leszállítása  a  társasági  szerződés,  illetve  a  tőke  leszállításáról  döntő
közgyűlési  határozat  eltérő  rendelkezése  hiányában  törzsbetéteik  arányában  érinti  a  tagok
üzletrészét.

Mivel a  DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. továbbra sem rendelkezik
semminemű  hitellel,  illetve  szállítói  tartozással,  ezért  a  törzstőke  leszállítás  nem érinthet
hátrányosan az Nkft.-vel üzleti kapcsolatban álló egyéb szervezeteket, gazdasági társaságokat.
A törzstőke leszállításra kizárólag a veszteségek rendezése érdekében kerül sor.

II. Vonatkozó jogszabályok:

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) vonatkozó
rendelkezései értelmében:

3:133. § (2) bekezdésében foglaltak szerint: [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.”

3:189. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint:
„(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) Ha a taggyűlés befejezését követő három hónapon belül az összehívására okot adó, az (1) bekezdés  a)
pontja szerinti körülmény változatlanul fennáll, a törzstőkét le kell szállítani.

3:202. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak értelmében: [A törzstőke leszállításáról szóló határozat]
(1) A társaság tőkekivonás, veszteségrendezés vagy a saját tőke más elemeinek növelése céljából, a tagok

legalább  háromnegyedes  többséggel  meghozott  határozatával  elhatározhatja  a  törzstőke  leszállítását.  A
törzstőke kötelező leszállítása esetén a határozatot  a társaság taggyűlése az e  törvényben meghatározott  ok
bekövetkeztéről való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül köteles meghozni.

(2) A határozatban meg kell határozni
a) a leszállított törzstőke nagyságát;
b) a tagok törzsbetéteinek a törzstőke-leszállítás utáni mértékét; és
c) a törzstőke-leszállítás indokát.
(3) A törzstőke-leszállítás összege az egyes tagok törzsbetéteit törzsbetéteik arányában csökkenti.
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(4) A társaság akkor határozhat a törzstőkének az e törvényben meghatározott minimális összege alá történő
leszállításáról,  ha  a  törzstőke  leszállításával  egyidejűleg  elhatározott  törzstőkeemelés  megtörténik,  és  így  a
törzstőke legalább a törzstőkének az e törvényben meghatározott minimális összegét eléri.

 
3:203.  §  (1)-(3)  bekezdésében  foglaltak  értelmében:  [A  törzstőke  leszállításáról  hozott

határozat közzététele]
(1) Az ügyvezető a törzstőke leszállításáról szóló határozat meghozatalát követő harminc napon belül köteles

azt  a  nyilvántartó  bíróságnak  bejelenteni és  intézkedni  a  törzstőke  leszállításáról  hozott  döntésnek  két
alkalommal történő hirdetményi közzétételéről. A két közzététel között legalább harminc napnak kell eltelnie.

(2)  A hirdetménynek tartalmaznia kell  a  törzstőke  leszállításáról  szóló döntés  tartalmát,  valamint  -  ha a
társaság hitelezőinek biztosíték iránti igényük lehet - a társaság hitelezőinek szóló, a hitelezők biztosíték iránti
igényének bejelentésére vonatkozó felhívást.

(3) A társaság az ismert hitelezőknek a hirdetmény első közzétételével egyidejűleg közvetlenül is köteles a
hirdetménnyel azonos tartalmú értesítést küldeni.

  3:204. § (1) - (2) bekezdésében foglaltak értelmében:
„ (1) A társasággal szemben a törzstőke leszállításáról szóló hirdetmény első közzétételét megelőzően keletkezett
követelés jogosultja megfelelő biztosítékot igényelhet a társaságtól, kivéve, ha

a) már rendelkezik a törzstőke-leszállításhoz kapcsolódó kockázattal arányos biztosítékkal;
b)  a  társaság  törzstőke-leszállítás  utáni  pénzügyi,  vagyoni  helyzetére  figyelemmel  a  biztosítékadás

indokolatlan;
c)  a  törzstőke leszállítására a társaság törzstőkéjén felüli lekötött tartalék javára  történő átcsoportosítás

céljából kerül sor, és a törzstőke-leszállításról hozott határozatot megelőző öt évben a társaság nem hajtott végre
tartalékképzési céllal törzstőke-leszállítást; vagy

d) a törzstőke leszállítása kötelező.
(2) Az (1) bekezdés c) pont szerinti esetben a törzstőke terhére képzett tartalék nem haladhatja meg a társaság

törzstőkéjének tíz százalékát. Az így képzett lekötött tartalék a társasági veszteségek csökkentésére vagy utóbb a
társaság törzstőkéjének a felemelésére fordítható, tilos abból a tagok javára kifizetést teljesíteni.”

Fentieknek  megfelelően  jelen  döntéshez  a  tagok  legalább  háromnegyedes  többséggel
meghozott határozata szükséges.

Az előterjesztést tárgyalta a gazdasági és területfejlesztési bizottság, a pénzügyi bizottság és
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.

A bizottságok véleményét a bizottsági elnökök szóban ismertetik a közgyűlésen.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

........../2017. (VI.27.) határozata
a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. törzstőke leszállításáról 

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  a  Székesfehérvári
Törvényszék,  mint  Cégbíróság  által  a  cégjegyzékbe  bejegyzett  DKKA-Dunaújvárosi
Kézilabda  Akadémia  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  (székhelye:  2400
Dunaújváros, Eszperantó út 2-4.; Cg.07-09020044; adószám: 2-3188118-2-07) jegyzett tőke
összege 292.200 e Ft, saját tőke összege 70.440 e Ft.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről
szóló  15/2015.  (V.22.)  önkormányzati  rendelet  21.  §  (2)  bekezdésének  2.  pontjában
biztosított  hatáskörében  eljárva úgy  határoz,  hogy  a  DKKA-Dunaújvárosi  Kézilabda
Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  törzstőkéjét veszteségrendezés céljából
az  eredménytartalék  javára  292.200.000,-  Ft-ról  3.000.000.-Ft-ra  leszállítja.  A törzstőke-
leszállítás mértéke: -289.200.000.-Ft,  a leszállított  törzstőke nagysága: 289.200.000.-Ft,  a
törzstőke leszállítása után az önkormányzat törzsbetétje: 3.000.000.- Ft, a lekötött tartalék
100.000.000.-Ft.
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3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  DKKA-Dunaújvárosi  Kézilabda
Akadémia  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  ügyvezetőjét,  hogy  a  Polgári
törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvény  3:203. §-a alapján  a  törzstőke  leszállítását
elhatározó  taggyűlési  határozat  meghozatalát  követő  harminc  napon  belül  a  közgyűlési
határozatról  szóló közleményt  a cégbíróságnak elektronikus úton küldje meg, egyidejűleg
intézkedjen a tőkeleszállításról hozott döntés Cégközlönyben történő kétszer egymás utáni
közzétételéről,  akként,  hogy  a  két  közzététel  között  legalább  30  napnak  kell  eltelnie.  A
hirdetményben fel kell tüntetni a közgyűlési döntés tartalmát.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére,
továbbá  felhatalmazza  a  DKKA-Dunaújvárosi  Kézilabda  Akadémia  Nonprofit  Korlátolt
Felelősségű Társaság által előkészített alapító okirat módosítás és a módosítással egységes
szerkezetbe  foglalt  alapító  okirat  aláírására  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság
véleményének kikérését követően.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
         a polgármester
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                       

              a DKKA-Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Nkft. ügyvezetője    
  - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:
      a vagyonkezelési osztály vezetője   

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztálynak megküldését  követő
nyolc napon belül
- az alapító okirat módosítása aláírására: a határozat közlésére:  az előkészítő osztálynak
való megküldését követő 30 napon belül

Dunaújváros, 2017. június 27.

Hingyi László s.k.   Pintér Attila s.k.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke   a pénzügyi bizottság elnöke
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