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2014. szeptember 16-i rendkívüli ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a 207/2014. (VI. 12.) 

határozatának 3. pontjában elhatározta a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft törzstőkéjének 

leszállítását. A törzstőke leszállításáról szóló határozatot a társaság változásbejegyzési eljárás során 

a cégbíróságra benyújtotta, valamint a cégközlönyben való kétszeri megjelentetését megrendelte.  

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3: 202. §-a értelmében a társaság 

tőkekivonás céljából elhatározhatja a törzstőke leszállítását. A határozatban meg kell határozni a 

leszállított törzstőke nagyságát; a tagok törzsbetéteinek a törzstőke-leszállítás utáni mértékét; és a 

törzstőke-leszállítás indokát. A Ptk. 3: 203. § szerint az ügyvezető a törzstőke leszállításáról szóló 

határozat meghozatalát követő harminc napon belül köteles azt a nyilvántartó bíróságnak (Gyulai 

Törvényszék Cégbírósága) bejelenteni és intézkedni a törzstőke leszállításáról hozott döntésnek két 

alkalommal történő hirdetményi közzétételéről. A két közzététel között legalább harminc napnak 

kell eltelnie. 

A Ptk. 3:206. §-nak megfelelően a társaság akkor dönthet a társasági szerződésnek a 

leszállított törzstőkének megfelelő módosításáról, ha a hitelezői igények bejelentésére szabott 

határidő alatt nem jelentettek be hitelezői igényt, vagy a társaság a hitelezők megfelelő biztosíték 

nyújtása iránti igényének eleget tett. A törzstőke leszállításának a bejegyzésére akkor kerülhet sor, 

ha a társaság igazolja, hogy a hitelezők felhívása megtörtént, és az erre jogosult hitelezők megfelelő 

biztosítékot kaptak. 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. – a 

törzstőke leszállítással kapcsolatos - a hitelezővédelmi eljárást szabályszerűen lefolytatta, és a 

Cégközlönyben való megjelenésnek is eleget tett. 

 

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását.  
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Határozati javaslatok: 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Békési Kommunális és 

Szolgáltató Kft egyszemélyes gazdasági társaság egyedüli tagja, a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:202. § (1) bekezdésében, valamint 3:206. 

§ (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva – tőkekivonás céljából - a Békési 

Kommunális és Szolgáltató Kft. 70.000.000,- Ft-os törzstőkéjét 40.000.000,- Ft-tal 

(negyvenmillió forinttal) leszállítja. A tőkekivonással történő törzstőke leszállítást 

követően Békés Város Önkormányzata Békési Kommunális és Szolgáltató Kft-ben 

meglévő törzsbetéte 30.000.000 Ft-(harmincmillió forint). A tőkeleszállítás indoka a 

Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. feladatátszervezése. A Kft. a kivont tőkét két 

egyenlő részletben -2014. december 31., valamint 2015. december 31. napjáig - köteles 

az alapító részére visszafizetni. A visszautalt 40 millió forintot az önkormányzat a 

fejlesztési céltartalékba helyezi. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Békési Kommunális 

és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét, hogy nyújtsa be a cégbíróságnak a tőkekivonással 

kapcsolatos változásbejegyzési kérelmet, a szükséges mellékletekkel együtt. 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a 

szükséges nyilatkozatok megtételére, az alapító okirat aláírására, valamint utasítja az 

ügyvezetőt, hogy jogi képviselő közreműködésével a cégbírósági eljárást indítsa el, 

valamint a törzstőke leszállítással kapcsolatos közzétételi kötelezettségnek tegyen 

eleget. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2014. szeptember 15. 

Izsó Gábor  

Polgármester 

 

 .....................................  

Jogi ellenjegyző 

 .....................................  

Pénzügyi ellenjegyző 


