
 

A Magyar Kormány 478/2020.(XI.3.) Korm. rendeletével a rendkívüli járványveszély miatt 

kihirdetett veszélyhelyzet során a polgármester által  

meghozott képviselő-testületi feladat-és hatáskörbe tartozó döntések 
 
 

Bátonyterenye Város Polgármesterének 

50/2020. (XII.08.) sz. HATÁROZATA 
 

a Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkoztatási Nkft. részére pótbefizetés 

biztosításáról 

 

Az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormány által elrendelt 

veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott 

jogkörömben eljárva a Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkoztatási Nkft. részére 

pótbefizetés biztosításáról szóló javaslat tárgyában az alábbi határozatot hozom: 

 

 

1. Bátonyterenye Város Önkormányzata a kizárólagos tulajdonában álló Bátonyterenyei 

Vagyonkezelő és Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére kialakult veszteség miatti 

tőkerendezés céljából a 2020. évben 16.000.000 Ft pótbefizetést vállal a Városi 

Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a Bátonyterenyei Vagyonkezelő és 

Foglalkoztatási Nkft. alcím „egyéb működési kiadások ÁH-n kívülre” megnevezésű 

előirányzat terhére. 

 

A pótbefizetés teljesítésének módja: a Bátonyterenyei Vagyonkezelő és 

Foglalkoztatási Nonprofit Kft. bankszámlájára történő pénzátutalással. Ütemezése és 

teljesítése: egyösszegben, 2020. December 31-i határidővel. 

 

 

2. A pótbefizetés összegét a Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkoztatási Nonprofit 

Kft. a lekötött tartalékba köteles helyezni. A veszteség pótlásához nem szükséges 

pótbefizetést a visszafizetés időpontjában tagjegyzékben szereplő tag(ok) részére 

vissza kell fizetni. 

 

 

3. Utasítom a Bátonyterenyei Vagyonkezelő és Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjét, hogy a pótbefizetés felhasználásáról (lekötött tartalékba helyezés) a 

Társaság 2020. évi beszámolója keretében számoljon el. 
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4. A pótbefizetés teljesítésére vonatkozó dokumentumok aláírására a polgármester 

jogosult. 

 

Határidő: azonnal, ill. értelemszerűen 

Felelős: Nagy-Majdon József polgármester 

              Gubán Zoltán ügyvezető 

 

 

Bátonyterenye, 2020. december 8. 

 

 

 

        Nagy – Majdon József 

                 polgármester 

 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 114/2020.(XII.08.)Öh.sz. határozata. 
 

 

                                                  
Határozatot kapják: 

1. Képviselő-testület tagjai – helyben 

2. Dr. Lengyel Tamás jegyző – helyben 

3. Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető – helyben 

4. Vagyonkezelő Csoport – helyben 

5. Gubán Zoltán ügyvezető - székhelyén 

6. Irattár 
 

 

 

 

 


