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Váľosgazdálkodási és PénzůigyĺBizottság véleménýezi x
Humánszolgáltatásĺ Bizottság véleményezi
Hatfu ozati j av as|at a bizottság szźtmára:
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testÍiletnek az e|őterjesnés megtátrwa|ásźt

TÍsztelt Képviselő-testĺilet!

A nemzeti vagyonľól

sző|ő 20|1' évi CXCVI. ttirvény (a továbbiakban: töľvény) Z1|Z.január 1én hatálybalépett egyes rendelkezései tĺjbb kĺjtelęzettséget szabtak az onkoľmányzatľészéľe
is a
gazdasági társaságokkal összefüggő tulaj donľészek tekintetében.

A törvény 3.$-a bevezette azúgynevezett ,,źi|áthatő szervezet,, fogalmát, amelynek egyik fő célja
azvolt, hogy biĺosítsaaz ellenőrizhetetlen és felelősségre nem vonható offshóre tdaJáon kizárasát, illetve olyan gazdźikođőszeľvezetek megjelenését a nemzeti _ ál1ami és önkormányzati _
vagyongazdálkodásban, amelyek a teľľoľizmushozvagy szervęzet1biinĺjzéshez kapcsolhatóak.

További szempont volt a kettős adőnatás elkertilése és az ellenőrzött kiilftildi táľsaságok
kizárása
(az el|enorzött külftldi tarsaság az a ktilftildi társaság, amelyben az adőév napjainak
többségben
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belft'ldi illetőségtĺ tényleges tulajdonos van, valamint az a ktilfrldi társaság, ame|ynek az adőévben elért bevételei többségében magyarországi forrásbő| szármanak.).

A törvény a|ka|mazásźtbanátláthatő szervezet (3'$ (1) bekezdés l. pont):
- az olyan belfř'ldi vagy külfloldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem ręndelkező

-

gazdźĺIkođőszew ezet, amel y me gfel e l ą kö v e t ke z ő fe l t ét e l e kn e k :
a) fulajdonosi szeľkezete, a pénzmosás és a terrorizmus ťlnanszirozźtsa megelőzéséről és
megakadályozásfuőI szóló törvény szeľint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

b) azBurőpai Unió tagállamában, azBwőpai Gazdasági Térségről szóló megáIlapodásban
ľészesá||amban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagóttamában vąg)
olyan óIlambon rendelkezik ądóilletőséggel, amellyel Maglaľoľszágnak a kettős adózta.
tás elker,üléséről szóló eg1lezménye van,
c) nem minősül a tfusasźĺgiadóról és az oszta|ékadóról szóló tĺjrvényszerint meghatározotí ell e nőrz öt t küIÍöl di t ar s as ógnak,
d) a gazdá|kodő szewezetben kĺjzvetleniil vagy kiizvetetten több mint 25oÁ-os tulajdonnal, beÍolJlóssal vagl szavązati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdá"|kodó szervezet tekintetébenaza), b) és c) alpont szerintifeltéteĺekfennóllna'

töľvény 8.$ (19 bekezdésébenúgy rendelkezik, hogy a helyi önkormányzat nem a|apithat
o|yan gazdasági társaságot, és öľöklés vagy törvény ľendelkezése alapján. valamint a kĺjvetelés
fejében szerzett részesedéskivételévelnem szeľezhet részesedést olyan gazdastąi társaságban,
amely vagy amelynek valamely - nem természetes személy - tagsa nem ótlátható. Nem ótlótható
szervezetbez tjrĺikléscímén,töľvényi rendelkezés a|apjěn vagy követelés fejében szerzett részesedés esetén az á||amvagy a helyi cinkormźnyzat köteles haladéktąlanul intézkedni részesedése

A

me gsziinteté s e ér dekéb en'

A töľvény 18. $ (2) bekezdése a|apján,,Aki nemzeti vagyonnak az e törvény hatálybalépését
megelőzően kötött, e törvény hatálybalépésekor fennálló szerzőđésa|apján a hasznólóją,2012.
december 3l.éig köteles feltárni a 3. $ (1) bekezdés 1' pontja szeľint a tulajdonosi szerkezetét.''.
A fenti ľendelkezés alapján indokolt a Kisfalu Kft' felkéľéseaľTa' hogy_ figyelemmel a törvényi
ľendelkezésľe- szólítsa fel a szerződéses feladatköľébe tartoző önkormányzati vagyon tekintetében a hasznźĺ|őgazdasági társaságokat, hogy tárjákfel tulajdonosi szerkezetfüet.

A törvény

18.$ (4) bekezdése alapján,,(4) Amennyiben az állam vagy a helyi ĺinkormźnyzat
gazdálkodó
o|yan
szervezetben ľendelkezik táľsasági részesedéssel, amely társasóg vagl valameĺy tagja nem felel meg e törvény áúIráúhatő szeľvezetľe vonatkozó előíľásainak, a táľsasági
szerződést 2012. december 3l-éigfelülvizsgólja és kezdeményezi a gazdá|kodő szerllezet tulajdonosi szeľkezetének e törvény át|źĺthatő szervezetre vonatkozó előírásainak megfelelő átątakítósaL".

Az onkormányzat
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Jelenleg 2012. december 3l-ig a t<irvényi kötelezettségek miatt az e|okészítőlépésekmegtételére
van szĹikségazza|,hogy eú, követően a20|3. márciusi első rendes ülésen döntene _ amennyiben
az sziikséges - a Tisztelt Képviselő-testiilet a fulajdonosi intézkedés konkrét módjáról.

A Kisfalu Kft. felkérésrekerül a szetzodéses körébe
sek megtételére.

A

tartoző használók tekintetében az intézkeđé-

Képviselő-testiilet hatásköľe a Magyaľorszéę he|yi önkormányzatairő| sző\ő 201|. évi
107. $-an (A helyi cinkormányzatot - törvényben meghatározott eltéľésekkel
- megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost
megilletik, terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakoľlásáról a képviselő-testület rendelke-

CLXXXIX' törvény

zik.) alapul.

KéľjĹik a hatźlr ozati j avaslat elfo gadását.

II.tľÁnozłTI JAvASIÁT
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy
I.) anemzeti vagyonľól szó]ó 201|.

évi CXCV. törvény 18.$ (4) bekezdése a|apjánfelkéľi a
polgáľmestert az önkormányzati tu|ajdoni részesedéssel mfüödő cégek tekintetében az
átátható s ággal ö s sze fü ggő felülvi zs gá|at e|v é gzé sére.
Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 20|2. decembeľ 31.
1

2')

u

1') pont a|apján elvégzett felĹilvizsgálat eredményétől fliggően, az ottesetlegesen éľintett cégek tekintetében a nemzeti vagyonľól sző|ő 2O1t evi ĆxcVI. tĺĺrvényl-s'$
'
1ł; uekezdése a|apján_amennyib en az torvényi előíľás a|apjén szfüséges - kezdemén yezi. a. nem
át|áthatő gazdaságs táľsaság(ok) tulajdonosi szęrkezetének a tĺiňénytú|áthatő szeÍvezetre

vonatkozó előírásainak megfelelő źúalakításátés felkéri a polgármeśteľt, hogy a szükséges
előkészítő munkríľól és a szükséges jognyilatkozatok megtételéről gondoskođjon.
Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|2, december 31.
3.) felkéri a polgiĺľmesteľt,hogy az I,) pontban meghatározott feltilvizsgálat és aZ')pontban
említett feladatok tekintetében _ amennyiben az indokolt - a 2Ol3. máľciusi elsđrendes
képvi selő -testiileti ülésľe készítsen előterj esztést.
Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|3. maľciusi első ľendes Kt. ülés

4') tulajdonosi jogkörében' az 1.) pont atapjźn éľintett gazdá|kođő szervezetektekintetében,
kizárő|aganemzeti vagyonról szőtő2011. évi CXCVI. töľvény t8.$-ával kapcsolatos kö-összehívisát,
telező feladatok végľehajtása éľdekébenengedélyezi a taggyűlés
továbbźt
báľmely olyan tagsági jog jogszeľű gyakorlás
idegenítésévelvagy csökkenésével.
Felelős: polgármesteľ
Határidő: azonna|

éú,ame|y

''.-.1.

önkormányzati vagyon el-

5.) ťelhatalmazza a polgáľmesteľt, hogy _ amennyiben az szrikséges - az I.)-4.) határozati
pont végrehajtásához atźtrsaságijogi nyilatkozatokattegye meg és az önkoľmányzatiképviseletről gondoskodj on.
Felelős: polgáľmesteľ
Határido:2013. maľciusi első ľendes Kt. ülésig
6.) felkéri a Kisfalu Kft.-t, hogy a nemzeti vagyonľól szó|ő 2O|1. évi CXCVI. törvény l8.$
(2)bekezdésében foglaltak szerint szólítsa fęlaszerződéses feladatkörébe tartoző önkormányzati vagyon tekintetébe n a használó _ a 1 8. $ (2) bekezdés által egyébként éľintett_

gazděikodő szewezeteket, hogy tárjźkfel a törvény 3. (1) bekezdés l. pontja
szeľint tu$
laj donosi szerkezetüket, amenny ib en az nem ismeľt.
Felelős: Kisfalu Kft.
Határidő: 2012. december 31'

A

d

öntés végľeh aj tá sát v égző szerv ezeti egység: J egy zoi Kabinet, Kisfalu Kft

.

Budapest, 20|2. decęmber 13.

Törvényességi ellenőľzés :
Rimán Edina
jegyző
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