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L E|őzmények

A Képviselő-testĺilet a457l20O8. rym. 13.) számíhattrozatźtvalúgy döntött, hogy elfogadja a Corvin

Sétĺány Program egyes közterületeinek megvalósításaról, haszrosításĺíróĺ és üzemeltetéséről sző|ő, az

előterjesĺéš melĚkletét képezo a Jőzséfvźrosi onkormányzat és a Futureal Delta Kft. által

megťotendő EgytittmiĺködésĹMegállapodást és felhatalmazzaaPo|gármestert annak a|áirźsára.

A határozat az Egytittmtĺködési Megállapodásban foglaltak teljesítésére a Futureal Delta Kft.

részvételével Corvií Sétĺány Hasznosíto és Üzemeltető Koľlátolt Felelősségrĺ tarsaságot - rövidített

cégnevén Corvin Sétány Kft. - alapított.

A Képviselo-testület a megalakuló Corvin Sétany Kft. (a továbbiakban: Táľsaság) törzstőkéjét

10.o0đ.0oo Ft-ban határotĺa meg, melyből a Józsefoaľosi onkormtnyzat, mint tag törzsbetéte

5.010.000 Ft (50,1 %o) péĺzbetét, a Futureal Delta Kft., mint tag törzsbetéte 4.990.000 Ft (49,9%)

pénzbetét volt.

A Coľvin Sétány Kft". jegyzett tókéje időktlzben, pénzbeli és nem pénzbeli hozzájtrulás (apport)

szo1gtitattlsttval,-két alkatómmal is felemelésre került 18.030.000 Ft-ra (Ônkormźnyzat részesedése:

9'030.000 Ft, FuturealDelta Kft.: 9.000.000 FĐ.
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II. A beterjesztés indoka

A Társaság saját tőkéje alacsonyabb, mint a jegyzetttőke 50%o-a és 2013. december 31-én negatív,

mínusz 565.000 Ft.

A tagok a Ptk. 3:189. $ (1)-(2) bekezdései éľtelmében kötelesek intézkedéseket tenni a tőkehelyzet

rendězése éľdekében, és a Ptk. 3:133. $ (2) bekezdés értelĺnébęn a 2013. évi pénzügý beszámoló

elfogadĺását követő 3 hónapon belül kötelesek a szükséges saját tőke biztosítlásĺáľó| is gondoskodni,

ellenkezó esetben köteleseli a Társaság átalakulásáľól vagy jtlgutód nélkiili ľtegszűlréséľől lratráľozni.

m. Tényállási adatok

A Corvin Sétany Kft. ügyvezetése elkészitettę a Társaság 2013. évi pćnangyijelentését, melyet a

független.kónywizsgálói jelentés és a felügyelő bizottság előzetes véleménye a|apjźn a Taľsaság

tugui, az onkonĺrányzat és aFutureal Delta Kft. - a Varosgazdálkodási és Pénziigý Bizottság előzetes

jőiáthagytLsźLt követoen _ az 57212014. (V.28.) számi határozatta|' a tö'rvényes hatĺáľidőn belül,

egyhangúlag elfogadtak.

A könywizsgźiői jelentésben írtakkal összhangban a Tarsaság ügyvezetése mźr a beszámoló

elfogadĺását megelőzően felhívta a Taľsaság tagjainak figyelmét, hogy a Tĺírsaság saját tőkéje

alacsonyabb, mint a jegyzetttőkę SO%o-a és 2013. december 3l-én negatív, mínusz 565 eFt. A Tagok

Ptk. 3: l33. $ (2) bekezdés éľtelméb en a 2OI3. évi péĺuugyi beszámoló elfogadását követő 3 hónapon

beliil (2014. augusztus 31-ig), kötelesek a szfüséges sajáttőke biztosításáról is gonđoskodni.

Ennek elĺnulasztása esetén a Ptk. vonatkozó rendelkezései érte|mében a tagok kötelesek elhatiározri

ĺrľás gazdasági társasággá történő átalaku|ást. egyesülését vaąv a Tarsaság jogutód nélkiili
megszűnésről dönteni és a Tarsaságot végelszámolni.

w. Diintés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

Amennyiben nem kerül sor a tókehelyzet tőkepótlással tĺjľténő ľendezésére, akkor a Tĺársaság tagjai

csak áialakulásľól, egyesĹilésről vagy végelszámolásról hatarozhatnak a Ptk. kötelező éľvéný
rendelkezési miatt. Atalakulás esetén avźiasztható társasági forma Kkt. vagy Bt. A Futureal Delta Kft.
nem kíván másik táľsaság korlátlan felelősséggel miĺkodő tagja lenni, az onkormźlnyzat pedig a

nemzeti vagyonĺól sző|ő żOI1. évi CXCVI. törvény 9. $ (2) bekezdése alapjźtĺ nem lehet korlátlan

felelős tagia más taľsaságnak (betéti taľsaság kültagjaként pedig célszenĺtlen az Önkormźnyzat

szerepvállaläĐ, u Tarsaśágot peđig egyik tag sem kívanja egyesíteni más egyéb gazdasági

társaJággat. Így csak a végelszámolás lehetséges. A végelszámolás esetén az onkormźnyzat
elveszíiené az elkövetkezęndó 18 évben a Tarsaságtó| sztrmaző fix (évi bruttó 22.340.184 Ft

kĺjzterület-hasznźiati díj) bevételi forrását, mely a mostani vagyoni hozzćĄáru|źls összegét jóvď

meghaladja vagy pedig a kérdésben elszámolási jogu'? alakulna ki. Ebből a szempontból a tőkepótlás

felelős dóntés az onkormźnyzat oldalán, me|y az Önkoľmányzat érdekét szolgálja. Ezen feltil a

Taľsaság 18 éven kereszttil saját forľásból köteles fenntartani és üzemeltetni a közterületet (melyre

most is á Tarsaság köteles az onkormányzattalköt<itt szerződés alapján). Ebben a körben közfeladatot

|tfi et aTarsaság így fennmaradása ebből a szempontból is indokolt.

A Tarsaság tagjainak képviselői az irźnyadő jogszabźiyi rendelkezéseknek megfelelően - továbbá

figyelembe véve a Társaság jövőbeli miíködéséhez szükséges feltételek hosszabb távra töľténő

biztosításĺára iranyuló kölcsönös érdekeket is - a kialakult helyzet rendezésére az a|ábbi előzetes

javaslatot teszik:

(Đ Annak elkerülése érdekében, hogy a Tarsaságot az irtnyadő jogszabéůý rendelkezések

értelmében jogutód nélkül meg kelljen szrĺntetni a tagok tőke|eszźi|itást követő azonna|i

tőkeemeléss e| rendezzék a Társaság negatív saját tőke helyzetét. A Táľsaság tőkehelyzetének

rendezésére tehźLt űgy kerülne sor, hogy a tagok Ptk. alább ismertetett 3:202. $ (4) bekezdés

a|apján hatźroznźnak a Társaság töľzstőkéjénęk mínusz 565.000 Ft összegre történő

|eszźi|itźsźrő| és ezze| eryidejűleg a törzstóke 3.565.000 Ft pénzbeli hozzźĄáru|ás

szolgáltatásával 3.000.000 Ft összegre töľténő felemeléséľől. Ennek keretében a Futureal Delta

Kft.1ag 1.t/g'354Ft és az onkormányzat tag (többségi tulajdonának fenntartása érdekében)

I.785'646 Ft pénzbeli hozzájáruIttst teljesít a lársaságJ egyzett tőkéjéhez, melynek összege u 4"//
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jelen1egi 18.030.000 Ft összegről 3.oo0.oo0 Ft összegre vtitozlk. Mindezek a|apjźn az
-ooto.-*y"at 

tag többségi tulajdoni hányadavźitozatlaĺ (50,083195%) marad.

A törzstőke-emelés bęfizetést aziźnyadőjogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a tagok a

Tarsaság jegyzetttokéjében fennálló részesedésük aľanyában kĺitelesek teljesíteni, tehát abból

u" ootó'-*yzat tagrajutó hányad (többségi tulajdonara tekintettel): I.785.646 Ft és a

Futuľeal DeltaKft. tag.u j"tó hányad t.l79.354Ft. Az előbbiek folýín, a tőkerendezés uL,ĺn a

Tiáĺsaság törzstőkéje és saját tőkéje plusz 3.000.000 Ft lesz.

A Tarsaság részérekorábban nýjtott tagi kĺilcsönök alapjan a Futureal Delta Kft. kźnyźlbaĺa
Tarsaságnák jelenleg összesen 275.089.220 Ft összegben á|I fenn kamatmentes

kölcsönřartoztÁa,migazonkormányzatlrźnyźlbaĺnincs tagi kölcsön tartoztsa. Eľre tekintettel

- a tőkeemeléssęl egyidejűleg - a Tarsaság összesen 3.500.000 Ft összegiĺ tagi kölcsön

visszaťlzetésérő1 is atlnt, melyuől a Fufureal Delta Kft. felé fennálló tagi kölcsön tartozźsbő|

összesen 3.5oo.000 Ft kerĺilne törlesztésre, akinek a Tarsasággal szemben mindezek után is

mintegy 27I.589.220 Ft összegben fog fennállni kölcsönkövetelése'

^ 
20|3. évi CLXXVII. törvény 9. $ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a fenti

döntések meghozata|źnak előfeltétele, hogy a Társaság döntsön aľról is, hogy a Társaság a

Polgári Töľvěnykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően működik

tovább és - erre tekintettel - a Ptk. rendelkezéseinek való megfeleléshez szükséges tarsasági

szeľződés módosítasokról szóló döntéseket is meghozza.

A Képviselő-testtilet a 32112013. (V[I.29.) számll hatźrozat 4. pontjanak visszavonása szfüséges,

tekintättel aľľa, hogy az abbaĺleíľt törzstőkeJeszállításra és ennek terhére 7.500 e Ft Tarsaság áĺta]- az

onkormany,ai,ešže," töľténő visszaťlzetéséľe - nem kertilt sor. Ennek megfelelően a 2014. évi

költségvetésbe bevételi oldalon betervezésre került a 7.500 e Ft, így törölni szfüséges a bevételt. A
korábban e|hatźrozott törzstőke-csökkentés végrehajtását az hiúsította ffi€B, hogy annak

végrehajtásához szükséges forrás a saját tőke nem váľt csökkenése folytán nem állt rendelkezésre. A
.u.;-.ĺt ttĺt" 2 a|apvető oĚból csokkent jelentős méľtékben 20|3. év végére: (i) vagyoni éľtékiĺ jogok és

vevői kĺjveteléśek étékvesztésre el kellett számolni 1.820.000 Ft és 1.390.000 Ft összeget, és (ii) a

Tarsaság 19.oo9.95o Ft veszteséget szenvedett el a közterületek iizemeltetésével kapcsolatos

tevékenýsége körében, ami végül ä negatív (- 565.000 Ft saját tőke) tőkehe|yzet kialakulásához

vęzetett.

Mivel a Tĺáľsaság mérleg szerinti eredménye 2013. évben is veszteséget mutat, javasolt egy 2074'

szeptember 30-i fordulónappal egy közbenső mérleget elkészíteni, amelynek ismeretében az

onkormányzat, mint többségi tulajdonos további intézkedéseket tehet.

v. Á' döntés célja, pénzĺigyi hatása

Az Önkorm źnyzat a sĄát' vagyonának fenntartása és gyarapítása érdekében eszközöl ráfordítást, nem

hagyja elvesái egy biłos és Ĺosszu távú bevételi forrását, és raadásul olyan gazdźllkodó szervezetbe

iniěš,tal, amely Ŕo'f"ludatot is ellát, tehát közösségi érdeket is szolgál a működése. A saját tőke

rendezésére töizstőke-emeléssel összesen I.785.646 Ft-ot kell biztosítani, valamint a Tiársaság

onkormányzat fe|é nem teljesített 7.500.000 Ft visszafizetési kĺitelezettség költségvetési forrás

fęlhasanáúsźtvaI jźr, <isszesen 9.285,6 e Ft, melynek fedezetéül a működési általános tartalékot

javaslom megjelölni.

Költségvetés módosítást igényel a bevételi kiesés törlése és a törzstőke-emelés, mely önként vállalt

feladatnak minősül.

VI. Jogszabályi ktiľnyezet

A Polgáľi Töľvénykönyvről szóló 2oI3' éi V. törvény (Ptk.) 3:133.$ (2) bekezdése a|apjźn,fla

"g,*ě't 
követő két i)Zteti évben ą tórsasóg saját tőkéje nem éri el az adott társasógi formára

kőrclezően előírt jegłzett tőkét, és a tagok a masodik év beszámolójának elfogadasától szómított

hórom hónapon ú,ĺůl , szülrséges sajót tőke biztosítósáról nem gondoskodnak, e hatóridő lejórtĺźt,,z
//'ą
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kt)vető hatvan napon belül a gazdasógi tórsasóg köteles elhatarozni ótalakulásft, Ánlakutas helyett a

gazdasógi tórsaság a jogutód nélkt)Ii megszűnést vagl az eglesülést is választhatja.,'

A 3:189. $ (l) bekezdése alapjĺán ,,Az ügilezető késedelem nélkül lúteles osszehíwli a taggúlést vagl
annak ülés tartása nétkilli dđitéshozatilát lĺezdeményezni a sziiĺrséges intézlredések megtétele céljábóI,

ha tudomásárajut, hogł a) a tórsasóg sajót tőtĺeje veszteségfolytán a torzstőke felére csökkent; b) a

tórsaság sajót-tőkéje a tarzstőke tońényben meghatórozott minimdlis összege aló cstjkkent; c) a
társasá}ot fieetésk'áprc.le.nség fenyegeti vagł fi,zetéseit megszüntette; vűg) d) ha vagłona tartozásait

nemfedezi."

A (2) bekezdés alapjan ,,Az (1) bekezdésben megjelölt esetekben a tagolcnak határozniuk kell

pótiőfuetés előírósór-ól, a törzstőke mértékét elérő saját tőke mós módon való biztosítasaról vagł a
^trzstőke 

leszóllítósóról; mindezek hiányóban a tórsasóg átalakulásót, egłesülését, szénálósót vagl
jogutód nélkď)Ii megszüntetését kell elhatdrozni' A taggłíilés ezzel kapcsolatos határozatait hórom

hónapon belül végre kell hajtani',,

A 3:202. $ (4) bekezdés szerint ,,A társasóg akkor hatórozhgt a tôrzstőkének az e törvényben

meghatározott minimólis összege alá tarÉnő leszállítasáľól, ha a tĺjrzstőke leszóllítósaval eglidejűleg

elhatórozott törzstőke-emelés megtörténik, és ígl a törzstőke legalább a törzstőkének az e tt)rvényben

meghatározott minimális összegét eléri.,,

Magyarország helyi önkonĺlányzataiľól szőIő 20lI. évi CLXXXD(. törvény 23. $ (5) bekezdése

aup1aĺ ,,A kěrületi önkoľmányzatfeladata kültjnosen: 5. helyi településrendezés, települéýjlesztés;,,

A Képviselő-testület a Magyarországi helyi önkormányzatairő| szőIő 2011. évi CLXXXD(. törvény

107. $-a alapjánjogosult dönteni.

vII. További témák

A Tarsaság megbizásébót eljáró Pedrano-FR Építőipari Kft. 2008. március 17-én kelt építési

engedélyneĺ< -ęf"l"lő"'' megépítette a VItr. kerület Futó utca - Kisfaludy utca - Práter utca

me-ghatározott {zakasza7t, mělýelĺľe vonatkozóan 2oI0. december 31-én használatbavételi és

forlalomba helyezési engeđélý kapott. A berubźaás keretében a Kisfaludy utcán a Corvin Közre

ti'ľtenő behajtĺást szabtiyőző süllyedő bója (ún. polleľ) is megvalósításra kerĺilt,arlilt201'1. május 1-

jétől kezdőđő"n u mai napig a Tarsaság tart karban és üzemeltet. Mivel nincs eltérő tartalmú
-megátlapodas 

a Társaság es už Öoto.'"eýat között, a poller tulaj.dor1joga - mint az onkormáĺyzati
touJĺoíĺ kozít tartozéřa _ ostĺja az.iĺgailaĺ jogi sorsát, tehát az onkormĺányzat tulajđona, így annak

csak azüzemeltetését kell átadni az onkoĺnányzat részére.

Mivel a poller tizemeltetése alapvetóen a közterületek haszrálatanakkorltúozásrához kötődik, továbbá

az ontórmźnyzat tulajdonát Ŕépező közúton helyezkedik el a Táľsaság mar több alkalommal

kezdeményeztó a berelrdezés üzemeltetésének az onkormányzat illetékes szerve részére történő

źtadźsźt.

Fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy a Társaság térítésmentesel az onkormanyzathasnltiatába és

üzemeltetésbe adja 
-tt a 

-feĺt 
említett berendezést azza|, hogy a berendezés táwezérlésének

kiépítéséve|, .ujd későbbi üzemletetésével és karbantaľtĺásával kapcsolatos költségek az

oni<orĺn.ányzatot 
-terhelik. A Tarsaság vállalja, hogy aZ üzemeltetés átadásáva| kapcsolatos

nyilatkozatokat az Önkormanyzat á|ta| kért forrrában és tartalommal megteszi, a ľendelkezésére ál1ó

kapcsolódó dokumentumokat pedig t./radja.

A fentiek alapjan kérem az a|tbbihatfuozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testĺilet, mint a Corvin Sétĺány Kft. többségi tulajdonosa helyí 
-teleptilésľendezés,

telepiĺiésfejlesztés <inkormányzati feladata ellátása érdekében úgy dönt, ĺoey.Ť
,//



1. a Coľvin Sétány Kft. törzstőkéje leszállításra keriiljön mínusz 565.000 Ft <isszegre és ezze|

eryidejiĺteg felemelésre keruljön 3.000.000,- Ft-ra 3.565. 000 Ft pénzbe|i honájźtniás

'łoĘź,ftutaÁe,al 
(ebből onkoľmanyzattagotteľheli I.785.646 Ft és FuturealDelta Kft. tagot

terheli 1.779.354Ft).

Felelős: Polgĺírmester
Hatĺíridő: 2014. augusztus 31.

az 1. poĺt a|apjźn az onkormanyzat tag 1'.785.646 Ft pénzbeli törzstőke emelés befizetését

vállalja.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2014. augusztus 31.

visszavonja a 32l/2O13.rym.29.) számű hatźrozatźnak 4. poĺtját, mely szerint a Corvin

Sétany Kft.-nek azonkormáĺyzat felé 7.500.000 Ft-ot vissza kell fizetni.

Felelős: Polgármesteľ
Hatáľidő: 2014. junius 25.

a Coľvin Sétany Kft. 3.500.000 Ft összegll tagi kölcsönt Futureal Delta Kft. tagsa részére

fizessen vissza.

Felelős: Polgárĺnester
Hatráridő: 2014. szeptember 15.

a Corvin Sétány Kft. saját tőke helyzete 2014' szeptember 30. napjźra készítendő-közbenső

pénzlgyi beszámoló aáa,ť- alapjźn kerüljon ismételteĺ feltilvizsgálatra és aĺĺrzk a|apjźn,

ä."''řýiu"n szükséges, a tő.kehelyzet rendezésével kapcsolatos további intézkedések

tźľ gy áh an a me gfe lelő dönté sek keľü lj enek me ghozatah a.

Felelős: Polgármester
Hataridő: 2014. október 31.

fe|hata|mąz'za az onkormányzat képviseletében eljáró tu|ajdonosi képviselőt, hogy a Corvin

Sétany Kft. tagi hatźnozatilnak meghozatala során az (a) 1-4. pontokban meghatarozott

döntéśét, és (b) a Táľsaság a Polgĺáľi Töľvénykönyvrő| szó|ő f013. évi V. törvény

rendelkezéseinek megfelebeň továbbműkĺidésére tovább és - erre tekintettel - a Ptk.

rendelkezéseinek valďmegfeleléshez szükséges társasági szerződés módosításokľa vonatkozó

döntéseket képviselje és a szfüséges dokumentumokat aláírja.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2014. augusztus 31.

fe|hatalmazza aPo|géĺrmestęrt a tarsasági szerződés taggyúlés döntéseit követő módosításainak

aLáiĺásźtra.
Felelős: Polgármester
Határidő: taggyiĺlés d<intését követően

2.

a

4.

5.

6.
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8. ahatározat2-3.poĺtjthan foglaltak miattazonkormányzat
a) kiadás 1110i-01 cím miĺködési cé| és általános tartalékon belĺil az általanos taľtalék _

köte|ező feladat - e|óirźnyzatźrő| 1.785,600 Ftot átcsoportosít a kiadás II502 cím - önként

vállalt feladat - beruházási e|őirźnyzatáľa törzstőke emelés címén n
//



b) bevétel 11603 cím - ĺjnként vállalt feladat _ fe|ha|mozźtsi elolrźnyzatźn belül a részesedések

értékesítése és megsztintetéséhez kapcsolódó bevételek és a kiadás 11107-01 cím működési

cél és általános tLtateton belül az általanos tartalék - kötelező feladat _ e|oirźnyzatát

7.50o.0o0 e Ft-tal tĺjrli bevéteľ kiesés címén.

Felelős: Polgánnester
Határidő: 2014. június 25.

9. felkéń a Corvin Sétány Kft. ügyvezetését, hogy 2Ot4. szeptember 30-i forđulónappal

közbenső mér1eget készítsen, amelyet ismertessen a Képviselő-testĺilet előtt.

Felelős: Corvin Sétĺány Kft. ügyvezető
Hataridő: közbenső mérleg Kepviselő-testtilet elé terjesztése legkésőbb f01'4. októbeľ

31.

10. felkéri a Polgármesteľt, hogy a költségvetésről szóló rendelet kö'vetkező módosításanál és a

következő éřek kiiltsegvetesének késżítésekor a hatźnozat 8. pontjában foglaltakat vegye

figyelembe.

Felelős: Polgármester
Határidő: legkésőbb 2014. december 31.

A döntés végr.ehajtasát végzo szervezeti eg;ĺség: Coľvin Sétány Kft., Vagyongazdálkodásĺ és

.U"em"ltetési.Úgyäsĺĺly ěazdálkodásÍ lľoda, Pénzügyi Ügyosztály, Józsefrĺíľosi Közteľület-

feliigyelet és Váľosiizemeltetési Szolgálat

Budapest, 2O|4. jtnĺus24. .)ś,; 
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