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A Képviselő-testület 2019. június 26.-ai ülésére 
 
Tárgy: Döntés a Szilasvíz Kft. végelszámolása kapcsán a vagyonfelosztási javaslat és a 
záróbeszámoló jóváhagyásáról 
 
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 Szilasvíz Kft. 
végelszámolásának kezdő időpontja 2016. szeptember 1. napja volt.   
 

Végelszámolással akkor szüntethető meg egy cég, ha a társaságot fizetésképtelenség nem 
fenyegeti, és a megszüntetést követően előre láthatóan nem marad fenn tartozás. Ebben az 
esetben a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi 
V. törvényben („Ct.”) foglaltak szerint kell eljárni. 
 

A Ct. 111. § (1) és (3) bekezdése értelmében a végelszámoló a végelszámolás befejezésekor 
elkészíti és - a cégnél működő felügyelőbizottság vagy más ellenőrzésre feljogosított szerv, 
illetve könyvvizsgáló jelentésével együtt - a legfőbb szerv elé terjeszti jóváhagyásra: 
 

- az adóbevallásokat, 
- a számviteli jogszabályokban előírt, a végelszámolásához szükséges dokumentumokat, 
- a vagyonfelosztási javaslatot, amelyben a végelszámoló díjának mértékére is indítványt 

tesz, 
- a cég vagyoni részesedésével működő jogalanyok, illetve a részvételével működő 

egyesületek, alapítványok sorsára vonatkozó javaslatot. 
 
A fentiekre tekintettel a záróbeszámoló és a vagyonfelosztási javaslat jóváhagyása kérdésében 
a Szilasvíz Kft. taggyűlése jogosult döntést hozni.   
 
A taggyűlés az előterjesztett iratok, illetve a vagyonfelosztás tárgyában határozatot hoz, 
amelyben dönthet a jogok engedményezéséről és a kötelezettségek átruházásáról, illetve a cég 
tartozásának más által történő átvállalásáról is.  
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A határozatban - szükség esetén - rendelkezni kell a végelszámoló díjáról és a végelszámolás 
költségeinek, köztük az iratanyag őrzésének és a cég megszűnésével kapcsolatban felmerülő 
egyéb költségeknek a viseléséről is. 
 
A végelszámolás befejezésekor benyújtásra kerülnek a cégbíróságra a cég törléséhez 
szükséges dokumentumok (a legfőbb szervnek a végelszámolás befejezésével kapcsolatos 
határozatai, ideértve a felügyelőbizottság, illetve a cég könyvvizsgálójának jelentését is, az 
elfogadott zárójelentés, az utolsó üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolója, a 
vagyonfelosztási határozat, engedményezéssel, tartozásátvállalással kapcsolatos okiratok, a 
végelszámoló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a cég a tartozásait kiegyenlítette). 
 
A fentiek alapján a végelszámoló elkészítette a Szilasvíz Kft. tevékenységet záró 
beszámolóját és vagyonfelosztási javaslatát, amelyeket az előterjesztés 1-2. számú 
mellékleteiként csatolok.  
 
A Ct. 112. § (1) bekezdése alapján a végelszámoló köteles gondoskodni a cég iratanyagának 
elhelyezéséről. Az ezzel kapcsolatos költségeket és a megszűnés utáni iratőrzés költségeit a 
vagyonfelosztási javaslatban fel kell tüntetni.  
 
A Ct. 112. § (5) bekezdése szerint a végelszámolást nem lehet addig befejezni, amíg a cégnek 
olyan ismert követelése vagy tartozása áll fenn, amelyről a vagyonfelosztási határozatban nem 
rendelkeztek. 
 
A Szilasvíz Kft. iratanyagának őrzésével a végelszámoló a Consigno Scriptum Kft.-t bízta 
meg, amely számára a kapcsolódó megbízási díj már megfizetésre került, így az iratanyag 
őrzésével kapcsolatban további költségek már nem merülnek fel a Kft. cégtörlését követően 
sem.  
 
Kiegyenlítetlen hitelezői követelések nem állnak fenn, így jogok és kötelezettségek átruházása 
tárgyában a taggyűlésnek döntést hoznia nem szükséges.  A Szilasvíz Kft. végelszámolást 
követően fennmaradó vagyona 9.379.492,- Ft, amelyből mind Kistarcsa Város 
Önkormányzatát, mind Kerepes Város Önkormányzatát 4.689.746,- Ft összeg illeti meg.  
 
A Ct. 112. § (3) bekezdése értelmében a vagyon kiadására nem kerülhet sor a cég törlésére 
vonatkozó végzés meghozatalát megelőzően.  
 
A Szilasvíz Kft. harmadik személyekkel szemben fennálló követelési a könyvekből 
kivezetésre kerültek. A kivezetéssel kapcsolatban adófizetési kötelezettség nem merült fel 
figyelemmel a BPO- Audit Kft. által adott állásfoglalásban (3. számú melléklet) foglaltakra is. 
 
 

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.  
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(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 cégtörléshez szükséges tevékenységet záró mérleg és a vagyonfelosztási 
javaslat jóváhagyásának kérdésében a polgármester a Szilasvíz Kft. taggyűlésén csak a 
Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával szavazhat.  
 
 

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot teszem. 
 

Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Szilasvíz Kft.-nek az 
előterjesztés 1. számú mellékletét képező tevékenységet záró beszámolóját, és az 
előterjesztés 2. számú mellékletét képező vagyonfelosztási javaslatot, és támogatja a 
Szilasvíz Kft. cégtörlésének kezdeményezését. A Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, vagy a nevében eljáró más személyt, hogy a taggyűlésen a fentieknek 
megfelelően képviselje Kistarcsa Város Önkormányzatát, mint a Szilasvíz Kft. 50%-os 
tulajdonosát. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Kistarcsa, 2019 június 13. 
 
                                                                                                                        Solymosi Sándor  

                                                                                                                    polgármester 
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