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Ikt.sz.: H/1149-2/2022                                                                                 Előterjesztés száma: 75/2022.   
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. május 26.-i rendes nyilvános ülésére 

 

Előterjesztés tárgya: 

Szada Ipari Park Településfejlesztési Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” működése kapcsán 

keletkezett további költségek fedezetének rendelkezésre 

bocsájtása 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester  

Előkészítette: Illés Szabolcs végelszámoló  

Szakmai szempontból 

ellenőrizte: 

Vargáné Kurfis Erika 

pénzügyi osztályvezető 

 

Jogi, törvényességi 

szempontból ellenőrizte: 

dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Pénzügyi, gazdasági 

szempontból ellenőrizte: 

Vargáné Kurfis Erika 

pénzügyi osztályvezető 
 

Törvényességért felelős: dr. Finta Béla jegyző  

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 

A határozati javaslat 

elfogadásához szükséges 

szavazattöbbség: 

minősített szavazattöbbség (költségvonzat okán) 

Az előterjesztés zárt 

kezelését kérjük 
nem 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – Z/75-79/2021.(VIII.19.) KT-határozataival - a 

Szada Ipari Park Településfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021.08.19. napjával 

végelszámolással történő, jogutód nélküli megszüntetéséről döntött, végelszámolóként Illés SZabolcsot 

jelölve ki. 

A végelszámolás tényét a Cégbíróság a 2021.09.21-én kelt Cg.13-09-129934/33 számú végzésével 

közzétette. A végzés közzétételét követő 40 napon belül hitelezői igénybejelentés nem érkezett, az 

igénybejelentésre nyitva-álló határidőben a NAV által hiányolt régebbi bevallásokat (amelyek a 

Társaság munkavállalójának a járulékfizetésével voltak kapcsolatosak) a Társaság visszamenőlegesen 

pótolta.  

➢ A Társaság működésének a befejezéséhez az Alapító összesen: 1 043 911.- Ft-ot bocsájtott a 

Társaság rendelkezésére „tulajdonosi működési hozzájárulás” jogcímen. Ezen hozzájárulásból 

eredően viszont a Társaságnak 33.000.- Ft társasági adófizetési kötelezettsége keletkezik. 

➢ Ezen túl a Társaság bankszámlaszerződése csak a törlésről rendelkező cégbírósági határozat 

birtokában szüntethető meg. Az aktuális bankszámlakivonat alapján (csatoljuk) látszik az, hogy 

a Társaságnak 2022.04.29. napján 31 672 Ft bankszámlatartozása áll fenn. Jelenleg a 

házipénztárban fellelhető összeg 3750 Ft. Ez az összeg a bankszámlatartozás kiegyenlítését 

szolgáló összegként használható fel, melyre figyelemmel a tartozás összege 27 922 Ft-ra 

csökken.  

➢ A fent hivatkozott működési hozzájárulás címen rendelkezésre bocsájtott összeg a 2021. évben 

kifizetésre került, ez az összeg azonban nem fedezi a fent hivatkozott társasági adófizetési 

kötelezettség összeget, illetve a bankszámlaszerződés megszüntetéséhez szükséges költségeket.  

A fentiekre figyelemmel kérjük, hogy a Képviselő-testületet „tőke hozzájárulás” jogcímen bocsásson a 

Társaság rendelkezésére további 80.000 Ft-ot (társasági adó és bankköltség céljára), továbbá  hatalmazza 

fel a végelszámolót arra, hogy a házipénztárban található 3.750,-Ft-ot fizesse be a Társaság 

bankszámlájára a bankszámlatartozás rendezése érdekében. (Erre figyelemmel kerül a Társaság abba a 

helyzetbe, hogy a végelszámolás befejezését elhatározza, és a befejezés alapját képező dokumentumokat 

elfogadja.) 

Szada, 2022. május 17. 

 

Az előterjesztés melléklete:  

- bankszámlakivonat 

 

HATÁROZATI JAVASLAT   

 

…/2022. (V.26..) KT-határozat  

 

1./ Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete - mint a Szada Ipari Park Településfejlesztési 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” (továbbiakban: „Társaság”) legfőbb 

szerve - a Társaság végelszámolásának befejezéséhez szükséges további költségek rendezése érdekében 

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének általános gazdálkodási tartaléka terhére tőke hozzájárulás 

jogcímen 80.000 Ft-ot (azaz Nyolcvanezer forintot) bocsájt a Társaság rendelkezésére. 

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Végelszámolót arra, hogy a Társaság házipénztárába elhelyezett 

3.750,- Ft-ot a Társaság bankszámlájára a banki tartozás rendezése érdekében befizesse. 

 

3./ A fenti döntésről a Végelszámolót írásban is értesíteni kell. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 


