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Tárgy: Békés-Ferment Kft. pótbefizetés 

elrendelése 

Sorszám: IV/5. 

Előkészítette:  

dr. Tari Béla aljegyző 

Holopné dr. Sztrein Beáta 

osztályvezető-helyettes 

Döntéshozatal módja: 

Minősített többség az SZMSZ  

18. § c) pontja alapján 

Véleményező 

bizottság: 

Pénzügyi Bizottság Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés  

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2016. június 30-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 193/2016. (V. 26.) határozatával a Békés-

Ferment Kft beszámolóját elfogadta. A beszámoló adatai alapján a Kft saját tőkéje 2014. 

évben 2.477.000,- Ft, 2015. évben 2.374.000,- Ft volt, a jegyzett tőke összege 3.000.000,- Ft.  

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:133 § (2) 

bekezdése szerint, ha egymást követő két üzleti évben a társaság saját tőkéje nem éri el az 

adott társasági formára előírt jegyzett tőkét, jelen esetben a 3.000.000,- Ft-ot, 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. A Ptk. 3:189 § (2) bekezdése szerint, ha a 

társaság saját tőkéje nem éri el a jegyzett tőke összegét, az alapító tagoknak határozniuk kell a 

pótbefizetés előírásáról, a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosításáról. 

Ennek hiányában a társaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli 

megszüntetését kell elhatározni.  

A saját tőke pótlására a tulajdonosoknak pótbefizetést kell teljesíteniük 630.000,- Ft 

összegben. Azonban a Kft alapító okirata nem teszi lehetővé a pótbefizetés elrendelését, 

ezért javaslom a Kft alapító okiratának módosítását, a pótbefizetési kötelezettség 

előírása céljából.  

A 3:183. § (1) Ha a társasági szerződés feljogosítja a taggyűlést arra, hogy a veszteségek 

fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írjon elő a tagok számára, meg kell határozni azt a 

legmagasabb összeget, amelynek befizetésére a tag kötelezhető, továbbá a pótbefizetés 

elrendelhetőségének gyakoriságát. 

 (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 
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hozzájárulásokkal szemben érvényesülő 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 

tagjegyzékben szereplő tagok részére vissza kell fizetni. A visszafizetésre a törzsbetétek teljes 

befizetése után kerülhet sor. A saját üzletrészre jutó pótbefizetést nem kell visszafizetni. 

 

A pótbefizetési kötelezettségként teljesített összeg, amennyiben az már a veszteség pótlásához 

nem szükséges, a tagok, azaz az Önkormányzat részére visszajár.  

 

Kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 

Határozati javaslatok: 

I. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a BÉKÉS-Ferment Kft 

egyszemélyes tulajdonosa és alapítója elhatározza a Békés-Ferment Kft alapító  

okiratának módosítását a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

3:183. §-a alapján, a módosítás indoka a tagok számára történő pótbefizetési 

kötelezettség előírása. A pótbefizetési kötelezettség maximális összege: 1.000.000,- 

Ft, a pótbefizetés elrendelhetőségének gyakorisága: üzleti évenként egyszer. A 

pótbefizetés teljesítésnek határideje a döntést követő 60 nap, a pótbefizetés 

teljesítésnek módja: bankszámlára történő átutalással. 

II. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a 

BÉKÉS-FERMENT Kft. létesítő okiratával kapcsolatos, és szükséges 

jognyilatkozatok, intézkedések megtételére, valamint dokumentumok aláírására.  

 

III. A BÉKÉS-Ferment Kft egyszemélyes tulajdonosa és alapítója, Békés Város 

Önkormányzata a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget ír elő. A 

polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:183. § (3) bekezdése alapján 

a pótbefizetési kötelezettség teljesítésére a társaság egyszemélyes tulajdonosát 

Békés Város Önkormányzatát határozza meg. A pótbefizetés mértéke 630.000,- 

Ft, mely pótbefizetés pénzbeli vagyoni hozzájárulás formájában, a Kft 

bankszámlájára történő átutalás formájában valósul meg. A pótbefizetési 

kötelezettség teljesítése: 2016. augusztus 29. napja. A pótbefizetési kötelezettség 

fedezete a kötvény forrás maradványát tartalmazó célszámla. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2016. június 23.  

Izsó Gábor 

polgármester 
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Jogi ellenjegyző 

 

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

Pénzügyi ellenjegyző 


