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Tárgy: Javaslat a 394/2017. (X. 19.) Öh. számú határozat módosítására 
(Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nkft-vel kölcsönszerződés megkötése a 

tőkeleszállítások megtörténtéig) 

Tisztelt Képviselő-testület! 

SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS: A sürgősség indoka, hogy a 394/2017. (X. 19.) 
határozat kölcsönszerződés megkötésére vonatkozó rendelkezése törvénysértő. 

1. Előzmények 

Az Önkormányzat, mint a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nkft. egyedüli tagja nevében 
a Képviselő-testület 2017. októberi ülésén a 394/2017. (X. 19.) határozatával elhatározta, 
hogy a társaság 284 490 OOO Ft törzstőkéjét leszállítja 10 OOO OOO Ft összegre. A törzstőke 
leszállítás indoka 66 351 OOO Ft összegben veszteségrendezés és 208 139 OOO Ft összegben 
tőkekivonás volt. 
A törzstőke leszállításával kapcsolatos közzétételi feladatokat a Társaság látja el jogi 
képviselője útján. 

Tekintettel arra, hogy a 2017. évi költségvetési rendeletben a Képviselő-testület a részvények 
értékesítéséből származó 385 OOO OOO Ft összeget az Önkormányzat költségvetésében 
bevételként előírta, ezért a Képviselő-testület a 394/2017. (X. 19.) határozatával döntött arról 
is, hogy a társaság 2017. évi éves beszámolója alapján készüljön előterjesztés a társaság 
jegyzett tőkéjének az eredménytartalékba történő megemeléséről és az ezt követő második 
tőkekivonásról (cca 216 M Ft) a társaság 2017. évi éves beszámolójának elfogadásával egy 
időben. 

A Képviselő-testület ülésén benyújtott módosító indítvány alapján arról is határozat született, 
hogy a polgármester intézkedjen kölcsönszerződés megkötéséről, amely alapján a társaság a 
nála képződött eredmény összegét (a 2017. július 31-i közbenső mérleg alapján 216 269 OOO 

Ft) átadja a várható tőkeleszállítások megtörténtéig. 



II. Vélemények 

A Képviselő-testület ülésén a kölcsönszerződés megkötésére vonatkozó módosító indítványt 

jogi, számviteli és adójogi vonzatát átgondolni megfelelőképpen nem lehetett, ezért 

utólagosan került vizsgálatra a határozat. 

Kölcsönszerződés alapján a hitelező meghatározott pénzösszeg fizetésére, az adós a 
pénzösszeg szerződés szerinti későbbi időpontban a hitelezőnek történő visszafizetésére és 
kamat fizetésére köteles (Ptk. 6:383. §). 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (A továbbiakban: 
Gstv.) 3. § (1) bekezdés alapján adósságot keletkeztető ügyletnek minősül a kölcsön 
felvétele. 

A Gstv. 10. § (1) bekezdés alapján az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány 
előzetes hozzájárulásával köthet adósságot keletkeztető ügyletet. 

III. Határozati javaslat 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 
„ „ „ „/2017. ( ) Öh. számú 

határozata 

a 394/2017. (X.19.) Öh. számú határozat módosításáról, egyes rendelkezéseinek 
visszavonásáról 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete a 394/2017. (X. 
19.) számú határozata 2. pontjának azon rendelkezését, mely alapján az Önkormányzat és a 
Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nkft. kölcsönszerződést köt a tőkeleszállítások 
bejegyzéséig, visszavonja. 

Határidő: 2017. november 23. 
Felelős: Karácsony Gergely polgármester 

A határozathozatal Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 47. § (1)- (2) bekezdése, valamint az 50. §-a alapján egysz�rű szótöbbséget igényel. 

.,é>;. 

Budapest, 2017. november 22. 

„. polgármester 
Mellékletek: 

l.sz. melléklet: 394/2017. (X. 19.) határozat 

Az előterjesztést készítette: Jogi és Törvényességi Osztály 
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Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
1145 Budapest, Pétervárad u. 2. 

Az előte1jesztés sorszáma: 123-1132/2017 

A Képviselő-testület 2017.11.23 ülésére. 

Tárgy: 

Megtárgyalás módja: 
Előte1j esztő: 
Az előterjesztést készítette: 

A készítésben 
közreműködtek: 

Szakmai egyeztetés: 

Javaslat a 394/2017. (X. 19.) Öh. számú határozat módosítására 
(Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nkft-vel kölcsönszerződés 
megkötése a tőkeleszállítások megtörténtéig) 
Nyílt ülésen tárgyalandó 
Karácsony Gergely 
Jogi és Törvényességi Osztály vezetője; Dr. Gyürki Anikó/inform; 
dr. Csontos Zsombor/inform; dr. Németh Szilvia/inform; dr. 
Várhelyi András/inform; dr. Veress Zoltán László/inform; Baranyai 
Tamás/inform; Hegedus Csilla/inform; dr Török Kata/inform 

Polgármesteri hivatal társosztályok: 

Jogi normakontrol: 

Jogi és Törvényességi Osztály: Igen 

Dr. Gyürki Anikó (2017. 11. 22. 11:55:07) 

Jegyzői jóváhagyás 

Jegyző: Igen 
Makranczi László (2017 .11.22. 12:31 :42) 


