Iktató szám: 265/2011.
Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-ei ülésére

Tárgy: Javaslat 15 millió forintos elhatárolás előzetes jóváhagyására a FESZOFE Nonprofit Kft.
vonatkozásában
Előterjesztő:

Varga József alpolgármester

Készítette:

dr. Szabó József Zoltán (Jogi és Pályázati Iroda)

Előzetesen tárgyalja:

PEB, VVKB, GB

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k.
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

A döntéshez egyszerű
minősített

X
többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

X

X

Tisztelt Képviselőtestület!
A FESZOFE Nonprofit Kft. 2010. év folyamán nagy veszteséget realizált.
2010. december 31-én a saját tőkéje az alábbi volt:
- jegyzett tőke:
- eredménytartalék:
- mérleg szerinti eredmény:
ÖSSZESEN:

3.000.000,- Ft
34.611.000,- Ft
- 37.674.000,- Ft
- 63.000,- Ft

A Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 51. § kimondja, hogy ha a gazdasági
társaság két egymást követő üzleti évben nem rendelkezik a társasági formára kötelezően
előírt jegyzett tőkének megfelelő saját tőkével és a társaság tulajdonosai a második év
beszámolóját követő három hónapon belül a szükséges saját tőkét nem biztosítják, az
átalakulást vagy a jogutód nélküli megszűnést kell kezdeményezni.
A 2011. év október 31.-ei évközi tényadatok alapján, a költségtakarékos gazdálkodásnak
köszönhetően, valamint a még hátralévő időszak bevételei és támogatásai függvényében
várhatóan a társaság több mint 30.000.000,- Ft adózott nyereséget ér el, melyet a 2010. évben
felhalmozott veszteség fedezetére felhasznált eredménytartalék újraképezésére javaslok
felhasználni A szigorú költséggazdálkodásnak, valamint a vállalkozási tevékenységnek
köszönhetően a saját tőke rendezése így nem igényel az Önkormányzattól, mint tulajdonostól
külön befizetést,
A társaság saját tőkéjének 2011. évi gazdálkodásnak köszönhető alakulása megfelelő alapot
tud nyújtani az eszközök – részbeni – finanszírozására.
Egyúttal javaslom, hogy 15.000.000,- Ft-ot a FESZOFE Nonprofit Kft. 2012. évre
elhatárolhasson annak az érdekében, hogy a végleges költségvetés összeállításáig ne forduljon
elő olyan helyzet, hogy az év elején a béreket és azok járulékait pénzügyi okok miatt nem
tudják finanszírozni, mint ahogy az 2011. év elején megtörtént.
Fentiekhez kérem a képviselőtestület előzetes jóváhagyását,
mérlegbeszámoló elfogadásakor szükséges majd véglegesíteni.

amelyet

az

éves

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatról dönteni szíveskedjen!
Budapest, 2011. december 01.
Varga József s.k.
alpolgármester
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Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete előzetesen
úgy dönt, hogy a FESZOFE Nonprofit Kft. 2011. évi mérlegében 2012-re 15.000.000 forintot
el kíván határolni.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: FESZOFE Nonprofit Kft ügyvezetője illetve a polgármester
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