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Ikt.sz.: H/1.149-2/2022                                                                        Előterjesztés száma: 84/2022.   
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. június 23-i rendes nyilvános ülésére 

 

Előterjesztés tárgya: 

Szada Ipari Park Településfejlesztési Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” végelszámolási 

eljárásának befejezése 

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: 

Szekeres Csilla 

pénzügyi ügyintéző 

(Szada Nova NKft.) 

 

Törvényességért felelős: dr. Finta Béla jegyző  

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 

Egyeztetve, tájékoztatva: dr. Babiczy Andrea ügyvéd – az Önkormányzat jogi képviselője 

Javasolt meghívott: Végelszámoló 

A határozati javaslat 

elfogadásához szükséges 

szavazattöbbség: 

minősített szavazattöbbség 

(SZMSZ 43.§ (2) bekezdés d) pontja szerint) 

Az előterjesztés zárt 

kezelését kérjük 
nem 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

I./ Előzmények 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete - Z/75-79/2021.(VIII.19.) KT-határozataival – 10 

hónappal ezelőtt döntött az Önkormányzat által alapított és 100%-os tulajdonában álló Szada Ipari Park 

Településfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: „Társaság”) 

végelszámolással történő megszüntetéséről – annak kezdő időpontjául 2021.VIII.19. napját határozva 

meg, végelszámolóként pedig Illés Szabolcsot nevezve meg. 

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

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

társaság a végelszámolás időtartamában mind a végelszámolási nyitó leltárban szereplő kötelezettségeit, 

mind a végelszámolás befejezéséig felmerült kötelezettségeket teljesítette. A hitelezői igénybejelentésre 

nyitva-álló határidőben a NAV által hiányolt régebbi bevallásokat, amelyek a Társaság 

munkavállalójának a járulékfizetésével voltak kapcsolatosak, a Társaság visszamenőlegesen pótolta. 

A végelszámoló pótlólagos kérelmére az Önkormányzat - 81/2022.(V.26.) KT-határozatával - a 

Társaság végelszámolásának befejezéséhez szükséges 80 eFt-nyi tőke-hozzájárulást is rendelkezésre 

bocsátotta. 

 

II./ A döntéshez szükséges információk 

 

Az előzményi döntések nyomán megtett intézkedések alapján végelszámoló a végelszámolás 

zárónapjaként 2022. június 23-i dátumot javasolja.* 

 

A végelszámolás befejezésének előfeltétele, hogy a végelszámoló által készített, az eljárás befejezéséhez 

szükséges – jelen előterjesztéshez mellékletként csatolt - iratokat az Alapító jóváhagyja, döntsön az 

Alapító az iratok elhelyezéséről és őrzéséről, rendelkezzen a végelszámoló díjáról (amely a konkrét 

esetben nemleges) és döntsön a Társaság törléséről.   

 

A fentiekre figyelemmel a végelszámoló elkészítette az eljárás befejezéséhez szükséges iratokat, amely 

iratok a jelen előterjesztés mellékletét képezik, és amely iratok a fenti kérdésekre vonatkozó javaslatokat 

is tartalmazzák.  
 

A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező 

dokumentumokat jóváhagyni szíveskedjen.  

Szada, 2022. június 13. 

 

Az előterjesztés mellékletei:  

1.sz. melléklet - társasági adóbevallás 

2.sz. melléklet -utolsó üzleti évről készült számviteli törvény szerinti beszámoló és kiegészítő 

melléklete 

3. sz. melléklet - vagyonfelosztási javaslat 

 

*= Megjegyzés: a társasági adóbevallás keltezése – technikai okok miatt – 2022.06.10. A végelszámolás 

zárásának a napjára ez a tartalom nem változik, azaz a határozatok elfogadásának a napján: 

2022.06.23-án ugyanezen tartalmú társasági adóbevallás az irányadó, függetlenül az azon szereplő 

dátumtól.  

 

III./ Határozati javaslat: 

 

…/2022. (VI.23.) 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 végelszámolása zárásának időpontjaként 2022. június 23. napját határozza meg. 
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Az Alapító a Társaság adóbevallását, az utolsó üzleti évéről készült - számviteli törvény szerinti - 

beszámolóját és annak kiegészítő mellékletét, valamint a Társaság vagyonfelosztási javaslatát a 84/2022. 

sz. előterjesztés 1., 2. és 3. sz. mellékleteiben foglaltak szerint jóváhagyja. 

Az Alapító a végelszámoló részére díjazást nem állapít meg, az iratok őrzési helyéül az Alapító 

székhelyét (2111 Szada, Dózsa György út 88.) jelöli ki, ahol az iratokat az Alapító ingyenesen őrzi.  

 

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

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

szerve, a Társaság törlése iránt kérelmet terjeszt elő a végelszámoló útján - felhatalmazva Illés Szabolcs 

végelszámolót arra, hogy az illetékes cégbíróság előtt a cégnek a nyilvántartásból való törlését 

kérelmezze.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 
 

 


