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Tisztelt Képviselő-testület! 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 

4.) önkormányzati rendelet 25. §-a alapján az önkormányzat legalább többségi 

tulajdonában lévő gazdasági társaságainál a taggyűlés kizárólagos hatásköre a 

beszámoló jóváhagyása. A tulajdonosi jogokat a képviselő-testület gyakorolja. Az 

önkormányzat legalább többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságokban a 

döntéseket a társaság taggyűlésén a polgármester vagy a képviselő-testület által 

megbízott települési képviselő képviseli. Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában 

lévő gazdasági társaságok esetében a képviselő-testület hatásköre a beszámoló 

jóváhagyása és az üzleti terv elfogadása. 

 

Az önkormányzatnak 100%-os részesedése van a Tinódi Ház Nonprofit Kft.-ben és a 

Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-ben, valamint többségi tulajdonos a 

Dombóvári Vízmű Kft.-ben. 

 

Az önkormányzat legalább többségi tulajdonú gazdasági társaságának a tulajdonos 

által megbízott ügyvezetője a gazdasági társaság legfőbb szervének döntéseiről és a 

társaság gazdasági eredményeiről évente egyszer a képviselő-testületet köteles 

tájékoztatni. 

 

Az előterjesztés mellékleteként csatoljuk a Dombóvári Vízmű Kft. ügyvezetője által 

készített 2019. évi beszámolót, valamint a Tinódi Ház Nonprofit Kft. 2019. évi 

módosított beszámolóját. 

A Tinódi Ház Nonprofit Kft. beszámolójának módosítására azért volt szükség, mert a 

könyvelésből kimaradt egy számviteli politika szerint jelentősnek minősülő követelés 

számviteli nyilvántartásba vétele, mely jelentősen módosította a mérlegfőösszeget és 

az adózott eredményt is. Az adófizetési kötelezettség nem változott, mivel a Tinódi 

Ház Nonprofit Kft. a KIVA hatálya alá tartozik. A beszámoló követelés sorának 

módosítása miatt szükséges módosítani a 2020. évi üzleti tervet is. 

 

A Képviselő-testület 2020. június 30-i ülésén a 90/2020. (VI. 30.) Kt. határozatával 

elfogadta a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolóját, 

melynek saját tőkéje -3.206 eFt, jegyzett tőkéje 3.000 eFt. A jogszabályi 

rendelkezések értelmében, ha egymást követő két üzleti évben a társaság saját tőkéje 

nem éri el az adott társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőkét, akkor a tagoknak 

a második év beszámolójának elfogadásától számított 3 hónapon belül gondoskodniuk 

kell a szükséges saját tőke biztosításáról.  

 

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. esetében a 2018. évi saját tőke 

összege -14.155 eFt, míg a 2019. évi saját tőkéjének összege -3.206 eFt. 2019-ben 

történt 15.000 eFt összegű pótbefizetés, de ez az összeg akkor nem fedezte a fent 

említett jogszabályok által előírtakat. A 2019. évi beszámolóból látszik, hogy a 

pótbefizetés ellenére a saját tőke 2 éven keresztül nem érte el a jegyzett tőkét. A 

jogszabályi megfelelés érdekében javaslom a pótbefizetést 6.206 eFt összegben 

teljesíteni. 

 



A Tinódi Ház Nonprofit Kft. saját és jegyzett tőkéjének vizsgálata során szintén 

megállapítható, hogy a saját tőkéje két egymást követő üzleti évben nem éri el az adott 

társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőke összegét, mely 3.000 eFt. A 2018. 

évben a saját tőkéje -6.503 eFt, míg 2019. évben a saját tőkéje -1.388 eFt. A jelenlegi 

jogszabályi környezetben a beszámoló elfogadását követő 3 hónapon belül 4.388 eFt 

összegű pótbefizetésre lenne szükség, ha a tulajdonos nem dönt a Tinódi Ház 

Nonprofit Kft. átalakulásáról. Mivel a képviselő-testület mai ülésén egy másik 

napirendi pont tárgyalásánál a Tinódi Ház Nonprofit Kft. átszervezéséről lesz szó, 

ezért a pótbefizetésről szóló döntést a másik napirendi pontnál hozott döntés 

figyelembevételével javaslom meghozni. Amennyiben a képviselő-testület a Tinódi 

Ház Nonprofit Kft. átszervezéséről dönt, a pótbefizetés nem indokolt. 

 

I. Határozati javaslat 

a Dombóvári Vízmű Kft. 2019. évi beszámolójának jóváhagyásáról 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Vízmű 

Kft. 2019. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti egyszerűsített beszámolóját 

megtárgyalta. A Képviselő-testület a beszámolót 64.770 eFt eszköz és forrás oldali 

egyezőséggel, 62.759 eFt adózott eredménnyel elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Dombóvári Vízmű 

Kft. soron következő taggyűlésén a döntést képviselje. 

 

II. Határozati javaslat 

a Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójáról és 2020. évi 

üzleti tervéről szóló 89/2020. (VI. 30.) Kt. határozat visszavonásáról és a 2019. 

évi, módosított beszámoló és a 2020. évi üzleti terve elfogadásáról 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 89/2020. (VI. 30) Kt. 

határozatát visszavonja. 

 

2. A Képviselő-testület a Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. 2019. évi 

egyszerűsített beszámolóját 22.444 eFt eszköz és forrás oldali egyezőséggel, 4.845 

eFt adózott eredménnyel elfogadja. 

 

3. A Képviselő-testület a Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. 2019. évi 

közhasznúsági jelentését elfogadja. 

 

4. A Képviselő-testület a Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti 

tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

 

 

 

 



III. Határozati javaslat 

a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére pótbefizetés 

elrendeléséről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári 

Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére a saját tőke törvényben meghatározott 

mértékének helyreállítása érdekében, 6.206.000,- Ft összegben pótbefizetést rendel el 

pénzbeli vagyoni hozzájárulás formájában. 

 

Határidő: 2020. október 15. – a pótbefizetés teljesítésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért Felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 


