
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-ben pótbefizetés elrendelésére

Előadó: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Előkészítő: Engyel László ügyintéző

Véleményező bizottság:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                    
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                   

Az előterjesztés rövid tartalma: 
A  Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft.  alapító  okirat  módosítást  küldött  meg  Dunaújváros  MJV
Önkormányzata részére. A gazdasági társaság saját tőke – jegyzett tőke aránya két egymást követő
évben kedvezőtlenül alakult, ennek okán szükséges a jegyzett tőke korrigálása.

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 5595-1/2021.

Ügyintéző neve: Engyel László ügyintéző Ügyintéző telefonszáma: 25/544-261
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: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

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

Egyéb megjegyzések:



Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Jogi és Vagyonkezelési Osztály
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. 
Telefon: (25) 544-260
Száma: 5595-1/2020. 
Ügyintéző: Engyel László
   
Tisztelt Polgármester Úr!

Tárgy: Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-ben pótbefizetés elrendelésére

A Vasmű u. 41. Irodaház Kft. alapító okirata (az előterjesztés 1. számú melléklete) 4./3. pontja
rendelkezik a pótbefizetésről az alábbiak szerint:
„4./3. Pótbefizetés
Az alapítót pótbefizetési kötelezettség terheli az alábbiak szerint:
A pótbefizetés  legmagasabb  összege  50.000.000,-  Ft  és  évente  legfeljebb  három alkalommal
rendelhető el pótbefizetési kötelezettség.
….”

Vonatkozó jogszabályok:

A fentiekben előadottak alapján ismertetjük a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
rendelkezéseit a pótbefizetésre vonatkozóan:

3:183. § [A pótbefizetés]

(1) Ha a társasági szerződés feljogosítja a taggyűlést arra, hogy a veszteségek fedezésére pótbe-
fizetési kötelezettséget írjon elő a tagok számára, meg kell határozni azt a legmagasabb összeget,
amelynek befizetésére a tag kötelezhető, továbbá a pótbefizetés elrendelhetőségének gyakorisá-
gát.

(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 érvé-
nyesülő követelményeknek megfelelő nem pénzbeli szolgáltatás útján is teljesíthető.

(3) A pótbefizetési kötelezettséget a törzsbetétek arányában kell meghatározni és teljesíteni.

(4) A pótbefizetés késedelmes teljesítése vagy teljesítésének elmulasztása esetén a tag vagyoni
hozzájárulásának nemteljesítésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

(5) A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a visszafizetés időpontjában a tag-
jegyzékben szereplő tagok részére vissza kell fizetni. A visszafizetésre a törzsbetétek teljes befize-
tése után kerülhet sor. A saját üzletrészre jutó pótbefizetést nem kell visszafizetni.

A Vasmű u. 41. Irodaház Kft. további működéséhez is szükséges a tulajdonos beavatkozása, mert
működési költségeit nem tudja önerőből finanszírozni, ennek biztosítására a pótbefizetés elrende-
lése nyújt megoldást.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (1) bekez-
dése szerint a gazdasági társaság tagjainak döntéshozó szerve a legfőbb szerv. A Ptk. 3:109. § (4)
bekezdése szerint  egyszemélyes gazdasági  társaságnál  a legfőbb szerv hatáskörét  az alapító



vagy az egyedüli tag gyakorolja. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító vagy
az egyedüli tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

A Ptk. 3:109. § (2) bekezdése szerint a legfőbb szerv feladata a társaság alapvető üzleti és szemé-
lyi kérdéseiben való döntéshozatal.

A Ptk. 3:111. § (1) bekezdése szerint a legfőbb szerv   ülése nem nyilvános  .   Továbbá zárt ülés
rendelhető el a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2)
bekezdésének c) pontja alapján, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat, valamint az érintett
üzleti érdekét sértené.

Az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről  szóló 15/2015. (V.22.)  önkormányzati  rendelete
értelémben:

21.  §  (1)  Jogi  személy  létrehozására,  létesítő  okiratának  módosítására  –  az  önkormányzati
tulajdonrész mértékétől függetlenül – kizárólagosan a Közgyűlés jogosult.

(2) Az  önkormányzat  egyszemélyes,  illetőleg  50%-ot  meghaladó  tulajdoni  részesedéssel
rendelkező gazdasági társasága legfőbb szervének hatáskörébe tartozó alábbi jogait a Közgyűlés
gyakorolja:

1. az  alapító  okirat  (társasági  szerződés,  alapszabály)  megállapítása  (jóváhagyása)  és
módosítása,
2. az alaptőke (törzstőke) felemelése és leszállítása,

Kérem, Tisztelt Polgármester Úr állásfoglalását a polgármesteri határozatokat illetően.

Dunaújváros, 2021. február 10.

Tisztelettel

Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…  ../2021. (…..) határozata   
a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. pótbefizetés elrendeléséről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint – a
képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a Vasmű u. 41. Irodaház részére pótbefizetést
rendel el 18.537.600,- Ft, azaz Tizennyolcmillió-ötszázharminchétezerötszáz forint értékben átutalás-
sal a 2021. évi költségvetés általános tartalék előirányzata terhére, azzal, hogy a fenti összeget mű-
ködési költségei finanszírozására köteles fordítani.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere utasítja a jegyzőt, hogy az 1. és 5. pontban
rögzített kötelezettségvállalást a 2021. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor
vegye figyelembe.

Felelős: - a költségvetés módosításáért: a 
Jegyző
a költségvetés módosításában való közreműködésért:

- a Költségvetési, Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő: a 2021. évi költségvetés módosításának időpontja

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  utasítja  a  Jogi  és  Vagyonkezelési  Osztály
vezetőjét a határozat közlésére.
 
Felelős: a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő: határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 8 napon belül

Dunaújváros, 2021. február 10.                                        

                                                                  Pintér Tamás
                                             Dunaújváros Megyei Jogú Város                             

Polgármestere










