Előterjesztés
kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében történő
pénzeszközátadásra
Tisztelt Polgármester Úr!
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel bevezetett
különleges jogrend miatt a polgármester gyakorolja a települési önkormányzat képviselőtestületének feladat és hatáskörét.
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a
rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti
és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről,
továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről
és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020.(XII.24.) Korm. határozat
(továbbiakban: Korm.határozat) alapján 194.059.000.-Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesült. A BMÖGF/1112-1/2020. számú támogatói okirat alapján, a támogatási összeg az
önkormányzat részére 2020. december 30-án átutalásra került.
A Korm.határozat alapján nyújtott támogatást az önkormányzat kötelező önkormányzati feladat
biztosítása érdekében történő pénzeszközátadásra fordíthatja. A pénzeszközátadás címzettje a
Zempléni Vízmű Kft., a pénzeszközátadás jogcíme ázsiós tőkeemelés.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés b) pontja értelmében, tőketartalék
növekedésként kell kimutatni a tulajdonosok által, a tőkeemeléskor a tőkeemelés részeként
tőketartalékba véglegesen átadott pénzeszközök értékét. Fontos megjegyezni, hogy
tőketartalékba csak jegyzett tőke emeléssel egyidejűleg helyezhet vagyont a tulajdonos. Az
átadott pénzeszköz esetében a jogszabály nem írja elő, hogy milyen mértékű legyen a jegyzett
tőke és a saját tőke aránya, az a tulajdonos döntése.
Tekintettel a Zempléni Vízmű Kft. jelenlegi tulajdonosi összetételére, az átadás során a jegyzett
tőke emelésének mértékét úgy kell meghatározni, hogy az ne változtassa meg a jelenlegi
tulajdonosi szerkezetet.
Fentiek alapján javasoljuk – egyeztetve a Zempléni Vízmű Kft. ügyvezetésével -, hogy az
átadásra kerülő 194.059.000.-Ft-ból 100.000.- Ft kerüljön jegyzett tőke emelésre,
193.959.000.-Ft tőketartalék emelésre.
Mivel jogi szempontból a saját tőke rendezés lehetőségei közül az ázsiós tőkeemelés azon
csoportba tartozik, ahol a jegyzett tőke összege is változik, ezért szükséges a társasági alapító
okirat módosítása, és a módosítások cégbírósági átvezetése is. A jegyzett tőke és a tőketartalék
emelését a cégbírósági bejegyzéssel egyidejűleg lehet elszámolni mindkét félnek. Fenti
módosítások átvezetése a cégbíróságon, a Zempléni Vízmű Kft. ügyvezetőjének feladata.

Tisztelt Polgármester Úr!
Kérem az előterjesztés határozati javaslat szerinti elfogadását!

Sátoraljaújhely, 2021. január 5.
Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna sk.
aljegyző

Határozati javaslat:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
……./2021. (…….) határozata
kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében történő pénzeszközátadásról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4)
bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot
hoztam:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata az általa a gazdaságvédelmi programok előirányzatból,
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti
és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről,
továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről
és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020.(XII.24.) Korm. határozat
szerinti 194.059.000.-Ft vissza nem térítendő támogatást pénzeszköz átadás keretében, mint
tulajdonos átadja a Zempléni Vízmű Kft. részére ázsiós tőkeemeléssel. Az átadásra kerülő
194.059.000.-Ft-ból 100.000.- Ft jegyzett tőke emelésre, 193.959.000.-Ft tőketartalék emelésre
fordítandó.
A pénzeszköz átadásra vonatkozó részletes szabályokat a támogató okiratnak megfelelő külön
megállapodás tartalmazza, mely jelen határozat melléklete.
A polgármester a megállapodást aláírja.
Felhívom a Zempléni Vízmű Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a társasági alapító okirat
módosításáról, és annak a cégbíróságon történő átvezetéséről.
Határidő: a megállapodás aláírását követő 60 napon belül.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2021.(….) határozatának
melléklete:
MEGÁLLAPODÁS
kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében történő pénzeszközátadásra
amelyet megkötött egyrészről
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.,
adószám:15726504-2-05, képviseli: Szamosvölgyi Péter polgármester) - mint átadó – a
továbbiakban: Átadó -,
másrészről a
Zempléni Vízmű Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság (3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy utca
24. Cégjegyzékszáma:05-09-002410 adószáma: 11064208-2-05, képviseli: Lakatos István
ügyvezető) mint átvevő – a továbbiakban: Átvevő – alulírott napon és helyen, az alábbi
feltételek szerint:

1.

Előzmény
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a
rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek
közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás
engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében
szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló
2005/2020.(XII.24.) Korm. határozat (továbbiakban: Korm.határozat) alapján
194.059.000.-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A BMÖGF/1112-1/2020.
számú támogatói okirat (a továbbiakban: támogatói okirat) alapján, a támogatási összeg
az önkormányzat részére 2020. december 30-án átutalásra került.

2.

A Korm.határozat alapján nyújtott támogatást az önkormányzat kötelező önkormányzati
feladat biztosítása érdekében történő pénzeszközátadásra fordíthatja. A
pénzeszközátadás címzettje a Zempléni Vízmű Kft., a pénzeszközátadás jogcíme ázsiós
tőkeemelés.

3.

Szerződő felek rögzítik, hogy Átadó 48,64%-os üzletrész-tulajdonosa az Átvevő
társaságnak. A társaság kötelező önkormányzati feladatot lát el, így jogosult a
pénzeszköz felhasználására.

4.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2021. (I.6.) számú
határozatával döntött a kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében történő
pénzeszközátadásról a Zempléni Vízmű Kft. részére.

5.

Átadó átadja, Átvevő átveszi a 194.059.000.-Ft összegű támogatást ázsiós tőkeemelés
jogcímen az 7. pontban foglaltak szerint.

6.

Jelen megállapodás alapján a Zempléni Vízmű Kft. köteles a jegyzett tőkét 100.000.- Ft
összeggel emelni, 193.959.000.-Ft összeget pedig tőketartalék emelésre fordítani.

7.

Jelen megállapodás aláírását követően kerül sor a pénzeszköz átutalásra az Átvevő
bankszámlájára: K&H Bank: 10402757-27511321-00000000.

8.

Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a pénzeszközt közműadó megfizetésére,
pályázat önerejének biztosítására, valamint felügyeleti díj megfizetésére fordítja.

9.

A 8. pontban foglaltak szerinti felhasználásról köteles Átvevő 2021. december 31.
napjáig elszámolni szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásával. A beszámolóhoz a
bizonylatokról készített hiteles másolatokat szükséges csatolni.

10.

A 6. pont alapján indokolt az Átvevő alapító okiratának módosítása. Átvevő ügyvezetője
útján köteles ezen módosítások cégbíróságon történő átvezetéséről gondoskodni jelen
megállapodás aláírását követő 60 napon belül. Továbbá Átadó részére a módosításokat
tartalmazó cégbírósági okiratot megküldeni.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre egyebekben a vonatkozó
államháztartási, számviteli jogszabályokat, az adóügyi és társadalombiztosítási
előírásokat, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.
évi CLXXXI. törvény, továbbá a támogatói okirat rendelkezései irányadóak.
A szerződést a felek kölcsönös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt 6 eredeti példányban írják alá.

Sátoraljaújhely, 2021. január 6.

................................................……...
Zempléni Vízmű Kft.
Átvevő

................………...................................
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat
Átadó

Pénzügyi ellenjegyző:

-

………………………………
Fabók Tímea
költségvetési és gazdálkodási
osztályvezető

