
Fedőlap                           

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 12. 14.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 506/2017. (VI.27.) határozata

módosítására 

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető
Dr. Kaja Edit ügyintéző

Meghívott:: Szemenyei István ügyvezető
         2400 Dunaújváros, Eszperantó út 2-4.

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.12.12.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.12.12.

A napirendi  pont  rövid tartalma: Dunaújvárosi  MJV Közgyűlése  506/2017.  (VI.27.)  határozatával
döntött  a  DKKA-Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda  Akadémia  Nkft.  törzstőke  leszállításáról.  A határozat
meghozatalakor az önkormányzat tudomása szerint a DKKA Nkft. jegyzett tőkéje 292.200.000.-Ft
volt.  A határozat  2.  pontjában ennek 3.000.000.-Ft-ra  történő leszállításáról  döntött  a  Közgyűlés.
Azonban a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága 2017. 06.06. napján hozott végzése kijavította a
2016.  03.23.  napján  hozott  végzését,  így a  cég  jegyzett  tőkéje  292.900.000.-Ft  volt  a  határozat
meghozatalának  időpontjában,  de  erről  az  önkormányzat  csak  később  szerzett  tudomást,  ezért
szükséges a határozat módosítása.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 18893/2017.

Ügyintéző neve: Dr. Kaja Edit Ügyintéző telefonszáma: 25/544-214

Ügyintéző aláírása: 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:2017.12. Ellenőrzés dátuma:2017.12.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma:2017.12.07. Ellenőrzés dátuma:2017.12.07.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés
Egyéb megjegyzések:



Javaslat

 Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 506/2017. (VI.27.) határozata

módosítására 

Tisztelt Közgyűlés!

I. Előzmények:  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 506/2017. (VI.27.)  határozatában  (1.  sz.  melléklet)
döntött a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. (a továbbiakban: DKKA Nkft.)
törzstőkéjének  leszállításáról  Erre  az  intézkedésre  az  Nkft.  saját  tőke  pozíciója  helyreállítása
érdekében volt szükség. 
A határozat  meghozatalakor  az  önkormányzat  tudomása  szerint  a  DKKA Nkft.  jegyzett  tőkéje
292.200.000.-Ft volt. A határozat 2. pontjában ennek 3.000.000.-Ft-ra történő leszállításáról döntött a
Közgyűlés. Azonban a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága 2017. 06.06. napján hozott végzése
(2.  sz.  melléklet)  kijavította  a  2016.03.23.  napján  hozott  végzését,  így  a  cég  jegyzett  tőkéje
292.900.000.-Ft volt a határozat meghozatalának időpontjában, de erről az önkormányzat csak később
szerzett tudomást. A fentiek miatt közgyűlési határozat módosítása vált szükségessé.

A DKKA Nkft.  jogi  képviselője  benyújtotta  az  törzstőke  leszállítására  vonatkozó  alapító  okirat
módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe ( a határozat melléklete) foglalt alapító okiratot.

Az előterjesztést tárgyalta a Gazdasági és területfejlesztési bizottság és az Ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság.

A bizottságok véleményét a bizottsági elnökök szóban ismertetik a közgyűlésen.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

 Határozati javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…..../2017. (XII.14.) határozata

 Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 506/2017. (VI.27.) határozata módosításáról 

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése 506/2017.  (VI.27.)  közgyűlési  határozat 1.  és 2.
pontját következőképpen módosítja:
„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 292.900 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
292.900.000,- Ft-ról 3.000.000,- Ft-ra leszállítja.  A törzstőke-leszállítás mértéke: -289.900.000.-Ft,



leszállított  törzstőke  nagysága:  289.900.000,-  Ft,  a  törzstőke  leszállítása  után  az  önkormányzat
törzsbetétje: 3.000.000,- Ft, a lekötött tartalék 100.000.000,- Ft.”

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert  a  törzstőke
leszállításáról szóló, határozat mellékeltét képező alapító okirat módosítás és a módosítással egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                      a polgármester

- a végrehajtásban való közreműködésért: 
                       a vagyonkezelési osztály osztályvezetője
Határidő:  - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 8 napon belül   

       - az alapító okirat módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
          aláírására: a határozat közlését követő 30 napon belül

Dunaújváros, 2017. december 14.

            Hingyi László s.k.                                       Tóth Kálmán s.k.        
a gazdasági és területfejlesztési                             az ügyrendi, igazgatási és
            bizottság elnöke                                                    jogi bizottság elnöke

                                                                                                         
     
                                          


