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E L Ő T E R J E S Z T É S 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2016. november 24-én tartandó ülésére 
 
Tárgy: A Kecskeméti Animációs Filmgyártó és Forgalmazó Kft.-vel kapcsolatos 
döntések meghozatala 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Kecskeméti Animációs Filmgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaságban (a 
továbbiakban: társaság) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 20,25 %-os mértékű 
üzletrésszel rendelkezik.  
 
A társaságban 10,06 %-os tulajdoni részesedéssel rendelkező Gattyan Group S.á r.l (LU-1855 
Luxemburg Ville, John F. Kennedy Aveneu 44., cégjegyzékszám: B 180190) megvételre 
ajánlotta fel a társaságnak a 4.010.000,- Ft névértékű üzletrészét. A társasági szerződés 9.2. 
pontja alapján a tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt a pénzszolgáltatás 
ellenében átruházni kíván üzletrész megszerzésére e sorrendben elővásárlási jogosultság illeti 
meg. 
 
A társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
3:174.§ (4) bekezdése alapján legfeljebb a törzstőke 50%-áig szerezhet saját üzletrészt, mely 
esetben az önkormányzatnak le kell mondania a társasági szerződés 9.2. pontjában biztosított 
elővásárlási jogáról, valamint a Ptk. 3:174.§ (1) bekezdése alapján hozzá kell járulnia a 
társaság saját üzletrész szerzéséhez.  
 
A Ptk. 3:174.§ (2) bekezdése és 3:184.§ (1) bekezdése alapján a társaság kifizetést a 
törzstőkén felüli vagyona terhére, az előző üzleti év adózott eredménnyel kiegészített szabad 
eredménytartalékból teljesíthet, és az ellenérték fedezete megállapításával összefüggésben hat 
hónapnál nem régebbi fordulónapra készített mérleg, illetve közbenső mérleg vehető 
figyelembe. A társaság elkészíttette a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 21.§ (6) 
bekezdése szerinti tartalommal összeállított közbenső mérleget. A mellékelt közbenső mérleg 
alapján nincs akadálya annak, hogy a társaság 10,06 % mértékű törzstőke erejéig saját 
üzletrész szerezzen 4.010.000.- Ft névértéken, tekintettel arra, hogy a társaság rendelkezik a 
jegyzett tőkén felüli megfelelő mértékű szabad eredménytartalékkal.  
 
Tájékoztatom a közgyűlést, hogy a Ptk. 3:175. § (3) bekezdése értelmében a saját üzletrészt a 
vásárlástól számított egy éven belül a társaság köteles elidegeníteni, a tagoknak törzsbetéteik 
arányában térítés nélkül átadni vagy a törzstőke-leszállítás szabályainak alkalmazásával 
bevonni, melynek következtében a társaságnak a megvásárolandó üzletrész sorsát a jövőben 
rendeznie kell.  
 
Fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek a társaság saját üzletrész 
megszerzéséhez történő hozzájárulás megadását. 



 
 

 
Az előterjesztést előzetesen a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fenti előterjesztést megtárgyalni és határozatát meghozni 
szíveskedjen. 
 
Kecskemét, 2016. november  
 
 
 

      Dr. Szeberényi Gyula Tamás 
                     alpolgármester 



 
 

HATÁROZAT-TERVEZET 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
……../2016. (XI.24.) határozat 
A Kecskeméti Animációs Filmgyártó és Forgalmazó Kft.-vel kapcsolatos döntések 
meghozatala  
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 
alpolgármester 11.236-8/2016. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 
1./ A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
lemond a Gattyan Group S.á r.l, mint tulajdonos és a Kecskeméti Animációs 
Filmgyártó és Forgalmazó Kft. (a továbbiakban: Kecskemétfilm Kft.) között, 10,06 
% mértékű saját üzletrész szerzésére vonatkozó adásvételi szerződés megkötése 
érdekében a társasági szerződés 9.2. pontjában biztosított elővásárlási jogáról. 

 
2./ A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
hozzájárul a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:174.§ (1) 
bekezdése alapján ahhoz, hogy a Kecskemétfilm Kft. saját üzletrészt szerezzen 
4.010.000 millió forint névértéken.  
 
3./ A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a 1./ pont 
szerinti nyilatkozat aláírására. 
 
4./ A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a társaság 
taggyűlésén Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát képviselje 
személyesen, vagy az általa meghatalmazott személy útján a fenti tulajdonosi 
álláspont szerint. 
 
5./A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a 
Kecskemétfilm Kft. ügyvezetőjét a fenti döntésről tájékoztassa. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia  
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