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E L Ő T E R J E S Z T É S 
A Képviselő-testület 2017. október 25.-ei ülésére 

 

Tárgy:  A Szilasvíz Kft. 2017.08.31. zárónappal elkészített közbenső éves beszámolójának 
elfogadása 
 

Érintett bizottságok: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
 

Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

A Kistarcsa Város Önkormányzata és Kerepes Város Önkormányzata 50-50%-os 
tulajdonában álló Szilasvíz Kft. taggyűlése a 2016. augusztus 31. napján megtartott ülésén, a 
1/2016. (VIII.31.) - 9/2016. (VIII.31.) számú határozatokkal döntött a Kft. végelszámolásának 
megindításáról Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 197/2016. (VIII.31.) 
számú határozata, valamint Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 268/2016. 
(VIII.31.) számú határozata alapján kapott felhatalmazás szerint. A határozathozatalra a 
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 
(a továbbiakban: „Ctv.”) 98. § (1) bekezdése alapján került sor. A Szilasvíz Kft. 
végelszámolásának kezdő időpontja 2016. szeptember 1. napja volt.   
 

A 3/2016. (VIII.31.) számú taggyűlési határozat értelmében a Kft. tagjai a Kft. 
végelszámolójának Szendrődi Zsoltot (anyja neve: Nyárády Zsuzsanna Mária, születési helye, 
ideje: 1990.01.05., lakcím. 1097 Budapest, Drégely utca 19. 1. emelet 4.) jelölték ki. A 
4/2016. (VIII.31.) számú taggyűlési határozat szerint a Kft. végelszámolásával kapcsolatos 
jogi, ügyviteli, könyvviteli és tanácsadási feladatokkal pedig a tagok az Edirne Invest Kft.-t 
(cégjegyzékszáma: 01-09-895841, székhelye: 1097 Budapest, Drégely utca 19. I. em. 4., 
képviseli: Szendrődi József ügyvezető) bízták meg.  
 

A Ctv. 104. § (3) bekezdése értelmében, ha a végelszámolás a megindításának évében nem 
fejeződik be, a végelszámoló a számviteli törvényben meghatározott üzleti évenként köteles 
elkészíteni a számviteli törvény szerinti beszámolót és az adóbevallást annak feltüntetésével, 
hogy a cég végelszámolás alatt áll. A fentiekből következően, mivel a végelszámolás 
kezdetétől számított első üzleti év 2017. augusztus 31. napjával járt le, a Szilasvíz Kft. 
végelszámolója 2017. augusztus 31. napi zárónappal közbenső éves beszámolót volt köteles 
készíttetni.  
 

A fentiek alapján a Szilasvíz Kft. végelszámolója a hivatkozott közbenső éves beszámolót 
elkészítette, de az előterjesztés készítésének időpontjában még nem juttatta el a tulajdonos 
önkormányzatok részére, így az pótanyagként kerül majd csatolásra.   
 

A beszámolóval kapcsolatban kiemelendő, hogy a Kft. kintlévőségeinek behajtása eddig két 
számottevő eredményt hozott. Az egyik, hogy 1.123.000,- Ft összeg behajtásra került a 
Nagytarcsai Vagyonkezelő Kft.-től a cég felszámolási eljárása során, a másik pedig, hogy a 
NAV visszautalt 1.096.000,- Ft összeget a Szilasvíz Kft. részére.   

 

 



A követelések behajtására a felszólító levelek kiküldése és a további jogi lépések eszközlése 
megtörtént, illetve folyamatban van.  
 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 3:109 § (2) 
bekezdése értelmében a gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető 
üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozik a 
számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása. A Ptk. 3:120 § (2) bekezdése szerint, ha a 
társaságnál felügyelőbizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a 
felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.  
 

Tekintettel arra, hogy költségcsökkentési okokból, és arra figyelemmel, hogy azt jogszabály 
nem teszi kötelezővé a Szilasvíz Kft.-nél jelenleg nem működik könyvvizsgáló, így a Ptk. 
3:129 § (1) bekezdése szerinti könyvvizsgálói jelentés nem készül a beszámolóval 
kapcsolatban.  
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának (a továbbiakban: „Önkormányzat”) az önkormányzat 
vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete 21. § (3)-(5) 
bekezdése értelmében 
 

(3) Az Önkormányzat, mint tag, vagy részvényes képviseletét a polgármester – 
akadályoztatása esetén az alpolgármester – látja el. 

(4) A polgármester, illetve az alpolgármester esetenként meghatalmazottal láttathatja el 
képviseletét taggyűlésen, illetve közgyűlésen.  

(5) A polgármester az alábbi kérdésekben kizárólag a képviselő-testület véleményének 
ismeretében szavazhat taggyűlésen/közgyűlésen: 

a) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,  
b) a törzstőke felemelése,  
c) a törzstőke leszállítása, kivéve, ha erre azért kerül sor, mert törvény kötelezővé teszi, 
d) az önkormányzat érintett a tagok társasági szerződésben foglalt kötelezettségeinek 

növelésére, új kötelezettségek megállapítására, illetve az egyes tagok külön 
jogainak csorbítására irányuló taggyűlési előterjesztések esetén.  
 

A fentiek alapján a Szilasvíz Kft. beszámolójának elfogadásához a Képviselő-testület előzetes 
jóváhagyása nem szükséges, a beszámoló elfogadása a Szilasvíz Kft. taggyűlésének 
hatáskörébe tartozik, azonban tájékoztatási célból javasolt a beszámolót a Képviselő-
testületnek is tárgyalnia, hogy a testület teljes körű képet kapjon a Szilasvíz Kft. 
végelszámolásának állásáról. A Szilasvíz Kft. taggyűlésén a polgármester jogosult szavazni.  
 

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot teszem. 
 

Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szilasvíz Kft.-nek a jelen 
előterjesztés 1. számú mellékletét képező 2017.08.31. nappal elkészített közbenső éves 
beszámolójával kapcsolatos tájékoztatást tudomásul veszi, és a közbenső éves 
beszámolóban foglaltakat jóváhagyja. 
 

Határid ő: azonnal  
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Kistarcsa, 2017. október 12. 
                                                                                                                      Solymosi Sándor  

                                                                                                                   polgármester 



 


