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Tárgy:  Javaslat a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. 2014. 

évi üzleti tervének, társasági szerződésmódosításának 
elfogadására 

 

Előterjesztő:    Mezey István 
 
Készítette:    dr. Székelyhidi Lívia, Jogi és Pályázati Iroda 
 
Előzetesen tárgyalja:  GB, PEB 2013. december 11-i ülése 
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Mizsák Ildikó s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   
Határozat  normatív 

  hatósági 
 X egyéb 

 
 
 
A döntéshez   egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 
 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 
nem  

 
  
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 
  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
1. A Budapest Főváros Önkormányzata, Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat és 
Budapest IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában álló Budapesti 
Önkormányzati Követeléskezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: BÖK Kft) 
2013. decemberi taggyűlésén kívánja módosítani a társasági szerződését és a 2014. évi üzleti 
tervét. 
 
A módosítás révén lehetőség nyílik arra, hogy a tulajdonosok részére a gazdálkodási 
időszakon belül, osztalék előlegként is legyen lehetőség kifizetésekre, amennyiben a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 
törvényben foglalt feltételek fennállnak. 
 
Ennek megfelelően a taggyűlés osztalékelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha két, egymást 
követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban 

a) a számviteli törvény szerinti – e célból készített – közbenső mérleg alapján 
megállapítható, hogy a társaság rendelkezik az osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel; 
azzal, hogy a kifizetés nem haladhatja meg az utolsó számviteli törvény szerinti beszámoló 
szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a számviteli törvényben 
foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét és a 
társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem 
csökkenhet a törzstőke összege alá, továbbá 

b) a tagok vállalják az osztalékelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli 
törvény szerinti beszámoló alapján az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség. 

 
Az osztalékelőleg fizetése során a közbenső mérlegben foglaltakat a közbenső mérleg 
fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni. Osztalékelőleg a mérleg 
fordulónapját követő hat hónapon belül a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján is 
fizethető. 
 
A 2014. évi kifizetések esetében az osztalék és az osztalékelőleg pontos meghatározása végett 
célszerűségi és értelmezési szempontok végett indokolttá vált a 2014. évi üzleti terv 
módosítása is egyben. 
 
A társasági szerződés és az üzleti terv módosításának dokumentumait a gazdasági társaság 
elkészítette, melyek az előterjesztés mellékletét képezik. 
 
2. A Németh Ügyvédi Iroda (továbbiakban: NÜI) 2013. márciusában felmondta a BÖK Kft-
vel fennálló ügyvédi megbízási szerződését, amely alapján hozzávetőleg 130.000 db parkolási 
ügy jogi teendőit intézte korábban.  A 90 napos felmondási idő, majd az azt követő 30 napos 
hosszabbítási határidő alatt a NÜI nem tudta befejezni a nála lévő ügyek aktáinak, iratainak 
átadását, azt csak egy újabb felszólításban foglalt határidőre, 2013. szeptember 30. napjára 
teljesítette. Az átadás-átvételi eljárás eddigi folyamata során nyilvánvalóvá vált, hogy a NÜI 
folyamatosan megszegte az átadás-átvétel kapcsán megfogalmazott elvárásokat és az általa 
vállaltakat, továbbá súlyosan megszegte az ügyvédi megbízási szerződésben vállalt 
kötelezettségeit és a megbízás ellátására vonatkozó gondossági kötelmét, melyből a BÖK 
Kft.-nek jelentős kára származott, amely felveti az ügy mind fegyelmi felelősség, mind 
polgári jogi-, illetőleg büntetőjogi szempontú vizsgálatát. A vizsgálat folyamatáról és 
konklúziókról szóló tájékoztatót mellékelten csatolom jelen előterjesztéshez. 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a  BÖK Kft. társasági szerződésének 
módosításának és a 2014. évi üzleti tervének vonatkozásában, a határozati javaslatok  
elfogadásával alakítsa ki álláspontját. 
 
 
Budapest, 2013. december 02. 
 

Mezey István s.k. 
                                                                                                                              képviselő 

 
 
 

1. Határozati javaslat 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 
…../2013. sz. előterjesztés 1. számú melléklete szerinti társasági szerződésének módosítását. 
 
Határidő: 2013. december 12. 
Felelős: Mezey István 
 
 

2. Határozati javaslat 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 
…../2013. sz. előterjesztés 3. számú melléklete szerinti 2014. évi üzleti tervét. 
 
Határidő: 2013. december 12. 
Felelős: Mezey István 
 
 

3. Határozati javaslat 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza Mezey István képviselő urat, hogy a Budapesti Önkormányzati 
Követeléskezelő Kft. taggyűlésén a BÖK Kft. társasági szerződésének módosítása és a 2014. 
évi üzleti terv módosítása tárgyában hozott testületi döntés szerint képviselje az 
Önkormányzatot.  
 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: Mezey István 
 
 
Melléklet: 1.) BÖK Kft társasági szerződés módosítása 

2.) BÖK Kft társasági szerződése 
3.) 2014. évi üzleti terv 
4.) Tájékoztató a BÖK Kft. és a Németh Ügyvédi Iroda között fennálló 
helyzetről 


