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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A testület ez év áprilisi ülésén elfogadásra került a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Kft. (a továbbiakban: Kft.) 2012. évi beszámolója, valamint a 2013. évi üzleti terve. 

A beszámoló – 11.298 E Ft mérleg szerinti eredményt (veszteség) mutatott, ezáltal a saját 
tőke a 4 M Ft-os jegyzett tőke alá csökkent (1.029 E Ft). A Kft. könyvvizsgálója 
figyelemfelhívással élt, mely szerint „a több éve tartó veszteséges gazdálkodás jelentős 
kétséget vet fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességével kapcsolatban. A 2006. 
évi IV. sz. (Gt.) törvény 143. §-a alapján a tőke vesztés miatt a tulajdonosoknak haladéktalan 
intézkedési kötelezettsége áll fenn.” 
Az előző években keletkezett veszteségek okán kialakult tőkevesztés kezelésének lehetősége 
megvizsgálásra került az alapító okirat szintjén is. Annak érdekében, hogy a 
tőkemegfeleltetést biztosítani tudjuk, az okirat 13. pontja módosításra került. „A Társaság 
tagja pótbefizetési kötelezettséget vállal, melynek maximális mértéke a törzstőke 100 %-a. A 
pótbefizetés készpénzben történik egy alkalommal, melyet legkésőbb az év végén vissza kell 
fizetni.” Az alapító okirat módosítását a Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága átvezette, 
ezzel megnyílt a lehetőség a pótbefizetés realizálására. 
A tőkerendezéssel összefüggő intézkedések a pótbefizetésen túl a következők lehetnek: 
tőkeleszállítás, társasági forma váltás, jogutód nélküli megszűnés. Ezeket a lehetőségeket már 
az alapító okirat módosításának beterjesztése során elvetettük.  
A leírtak alapján indítványozom 4.000 E Ft pótbefizetés realizálását a tőkemegfeleltetés 
biztosítása érdekében, melyet az alapító okirat 13. pontja alapján legkésőbb az év végén 
vissza kell fizetni.  
Kérdésként felmerül, hogy hosszú távon a Kft. hogyan, milyen módon tudja a kiadásait 
veszteség nélkül fedezni.  
A 2013. évi üzleti terv a 31.710 E Ft kiadási szint biztosításához 20.500 E Ft önkormányzati 
hozzájárulással számol. Ezzel az ez évi tevékenység várhatóan nem lesz veszteséges. A 
2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. §-ában döntés született a Kft.-vel szemben fennálló 
5.481.716 Ft összegű pénzügyi követelés lemondásáról, mely ez évben a számvitel szabályai 
szerint bevételként fog jelentkezni. Ezzel a forrással – várhatóan – mérleg szerinti pozitív 
eredmény fog realizálódni, melynek hatására a saját tőke meghaladja a jegyzett tőke összegét. 
Ugyanakkor szükséges hangsúlyozni, hogy ez a tranzakció egyszeri jellegű, mely a kialakult 
tőkeveszteséget kezeli, azonban hosszú távon – amennyiben a Kft. tevékenysége továbbra is 
veszteséges lesz –, a tulajdonosnak újabb hozzájárulással kell számolni. 
Az ügyvezető elkészítette az üzleti terv időarányos, I – VII. havi teljesítéséről szóló 
kimutatást, melyből az alábbiak emelendők ki: 

- a vállalkozási tevékenységből az ez évre tervezett 11.000 E Ft bevételből 7.830 E Ft 
teljesült; ez az időarányos 58 %-kal szemben 71 %; 

- az éves 20.500 E Ft önkormányzati működési támogatásból 12.027 E Ft, azaz 59 % 
realizálódott; 

- a személyi jellegű ráfordítás 73 %-a kifizetésre került, tekintettel arra, hogy május – 
június időszakban a létszámcsökkentés következményeként a jogszabályokban 
meghatározott felmentések, végkielégítések teljesültek; 

- az egyéb, dologi jellegű kiadások teljesítése tervszerű, az egyéb anyagjellegű 
szolgáltatások esetében tapasztalható az éves előirányzatot meghaladó, túllépés; 

- a bevételek, kiadások egyenlegeként 1.337 E Ft veszteség realizálódott. 

A pénzügyi kimutatás alapján leszűrhető az a következtetés, hogy a Kft. üzleti tervének 
teljesítését folyamatosan monitorozni kell. Ennek megfelelően tartalmazza a határozati 
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javaslat az adatszolgáltatás teljesítésének szükségszerűségét, a novemberi közbenső mérleg 
elkészítését. Ennek ismeretében a közgyűlés szükség esetén, még ez évben be tud avatkozni a 
folyamatokba. 

Az előzőekben felvázoltak azt mutatják, hogy a Kft. önkormányzati támogatás nélkül nem 
működőképes. A 17/2013. (IV. 25.) Kgy. határozattal elfogadott üzleti tervben rögzítésre 
került, hogy ez a forrás tagi kölcsön. A pénzügyi folyamatok azt mutatják, hogy a Kft. a 
kölcsönt nem tudja visszafizetni, ezért szükséges azt átminősíteni, végleges pénzeszköz 
átadásként kezelni.  
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
Salgótarján, 2013. szeptember 11. 
 
          Becsó Zsolt 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.  

tőkerendezésére irányuló intézkedésekről  
  

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – tekintettel arra, hogy a Nógrádi 
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-nél a korábbi évek veszteséges működése 
következményeként a saját tőke a jegyzett tőke alá csökkent – dönt arról, hogy a 
tőkemegfeleltetést az alapító okirat 13. pontja alapján 4.000 E Ft pótbefizetéssel 
rendezi.   
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

2. A Közgyűlés utasítja a Kft. ügyvezetőjét, hogy a pótbefizetés visszafizetéséről az 
alapító okirat szerint gondoskodjon, továbbá 2013. november 30-ig állítsa össze a 
gazdasági társaság 2013. évi üzleti terv várható teljesítéséről, közbenső mérlegről 
szóló kimutatást 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Sándor Ildikó, ügyvezető 
 

3. A Közgyűlés a 17/2013. (IV. 25.) Kgy. határozattal jóváhagyott üzleti tervben 
szereplő 20.500 E Ft önkormányzati hozzájárulást végleges pénzeszköz átadásnak 
minősíti. 
 

Salgótarján, 2013. szeptember 26. 
 
 

Becsó Zsolt 

 
 

dr. Barta László 
Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző 

Közgyűlésének elnöke  
 


