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Tisztelt Képviselő-testület! 

  

Eke László, a ’KORPUSZ 93’ Temetkezési, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. magánszemély 30,33% 

arányú résztulajdonosa és 2013. év végéig volt ügyvezetője, kérelemmel fordult Polgár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületéhez. 

  

A magánszemély tulajdonrészét Polgár Város Önkormányzata vásárolta meg, a vételár 8.000.000 Ft volt, 

melynek megfizetése a Képviselő-testület döntésének megfelelő ütemezésben történik. 2013. július 24.-ig 

5.040.000 Ft, 2013.11.11.-én 960.000 Ft, 2014.02.25.-én 1.000.000 Ft került átutalásra, a fennmaradó 

1.000.000 Ft kifizetésére 2014. év második felében kerül majd sor.  

 

A Kft., a 2013. évi gazdálkodáshoz kapcsolódóan az üzleti tervben foglaltaknak megfelelően - 

összességében 1.000.000 Ft - osztalékot utalt át a tulajdonos önkormányzatoknak, így Polgár esetében a 

74,33 % tulajdoni hányadnak megfelelően 743.300 Ft-ot. A társasági szerződés alapján a tagok törzsbetéte 

alapján történik az osztalék felosztása, így a korábban az Eke László tulajdonrészére jutó összeget (303.300 

Ft) is Polgár Város Önkormányzat kapta meg, a korábbi 440.000 Ft (44%) tulajdoni aránynak megfelelő 

összegen túlmenően. 

Eke László a Kft. 2013. évi tevékenységének ellátásában, az éves üzleti terv végrehajtásában az év első 10 

hónapjában ügyvezetőként, majd 2013. december 31.-ig megbízásos jogviszonyban vett részt.  

Kérelmében a Képviselő-testülettől a 2013. évi osztalék az időarányosan és tulajdonrész arányában számított 

részének ( 213.624 Ft) megállapítását kérte, mint volt tulajdonos.  

 

Javaslom, hogy a Képviselő-testület Eke László kérelme alapján az önkormányzat részére átutalt osztalék 

összegéből 213.624 Ft-ot csoportosítson át.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni és a 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2014. június 12. 
 

Tisztelettel:  

Tóth József 

polgármester 

 

Határozati javaslat 

…/2014. (VI.26.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Eke László ’Korpusz 93’ Kft.  

2013. évi osztaléka iránti kérelméről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1., A Képviselő-testület a ’Korpusz 93’ Kft. 2013. évi osztalékának Polgár Város Önkormányzatát megillető 

összegéből 213.624 Ft-ot Eke László magánszemély, volt cégtulajdonos részére állapít meg. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 


