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Tisztelt Képviselő-testület!
A Kaposvár-TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft.-t
2005-ben hozta létre 3.000.000 Ft jegyzett tőkével Kaposvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata, Szigetvár Város Önkormányzata és Dombóvár Város Önkormányzata
a térségi integrált szakképző központok létrehozására és fejlesztésére meghirdetett
Európai Unió által támogatott pályázatokon való részvétel és a projektek
megvalósítása érdekében.
A gazdasági társaság tulajdonosai jelenleg az alábbiak:
- Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (üzletrész aránya 72,67%)
- Szigetvár Város Önkormányzata (üzletrész aránya 12%)
- Dombóvár Város Önkormányzata, Döbrököz Község Önkormányzata, Attala
Község Önkormányzata, Csikóstőttős Község Önkormányzata, Jágónak Község
Önkormányzata, Kapospula Község Önkormányzata, Kaposszekcső Község
Önkormányzata, Nak Község Önkormányzata (közös üzletrész aránya 12%, a
közös üzletrészt képviseli Dombóvár város mindenkori polgármestere)
- Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. (üzletrész aránya
3,33%).
A dombóvári önkormányzat üzletrészének megosztására azért volt szükség, mert az
Apáczai Csere János Szakközépiskolát 2009. augusztus 1-jétől magába olvasztó
Apáczai Oktatási Központnak nemcsak Dombóvár Város Önkormányzata volt a
fenntartója, hanem a hét másik települési önkormányzat is. Az önkormányzatok úgy
állapodtak meg egymással, hogy a társasággal szemben egy tagnak számítanak, és
tagsági jogaikat közös képviselőjük útján gyakorolják, a képviseleti jogot Dombóvár
Város Önkormányzata képviseletében eljáró mindenkori polgármester (közös
képviselő) látja el. A megállapodás szerint az osztatlan közös tulajdon tekintetében a
Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
Dombóvár Város Önkormányzata kötelezte magát, hogy a közhasznú nonprofit
gazdasági társaságból a tagot terhelő fenntartási költségekhez (vagyoni jellegű
kötelezettségekhez) az egyes tulajdoni hányadoktól függetlenül a közös üzletrész
törzstőkéhez viszonyított arányában, 12 %-kal járul hozzá. Attala, Csikóstőttős,
Döbrököz, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső és Nak községek önkormányzatai pedig
vállalták, hogy az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium átszervezése és a fenntartói
körből a községi önkormányzatok kikerülése esetén a közhasznú nonprofit gazdasági
társaságban szerzett, és Dombóvár Város Önkormányzatával közös üzletrészből az
őket megillető tulajdoni hányadának tulajdonjogát Dombóvár Város Önkormányzatára
térítés nélkül átruházzák. Mivel ez a feltétel már megvalósult, a cég megszüntetéséhez
kapcsolódóan indokolt átvenni az egyes községi tulajdoni hányadokat.
2013. január 1-től az állam gondoskodik a szakközépiskolai és szakiskolai nevelésoktatásról, a szakképzést folytató intézmények – így a Kaposvári Térségi Integrált
Szakképző Központ dombóvári tagjai is – beolvadtak a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központba. A szakképző iskolák állami fenntartásba vételét
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követően a taggyűlés döntésével a Nonprofit Kft. a tulajdonában lévő, szakképzési célt
szolgáló vagyont a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ ingyenes használatába
átadta.
A gazdasági társaság több Európai Uniós forrásból támogatott projektet is
megvalósított, ezek közül két projekt (TÁMOP 2.2.3-09/1-2009-0013 A KaposvárTISZK kereti között működő szakképző intézmények infrastrukturális fejlesztése;
TIOP 3.1.1-09/1-2009-0018 A TISZK rendszer fejlesztése a Kaposvár-TISZK keretei
között működő szakképző intézményekben) fenntartási időszaka 2017. március 31-én
jár le, így a kedvezményezettet a tulajdonosok mindezidáig a szakképzési feladat
megszűnése ellenére sem szüntethették meg. A dombóvári középiskolák közül a
Szekszárdi SZC Apáczai Csere János Szakközépiskolája és Kollégiumában volt
fejlesztés a projektek keretében.
A szakképzés szervezeti átalakítását követően a szakképző iskolák 2015. július 1-jétől
a megyei szakképzési centrumokhoz kerültek, a fenntartó a Nemzetgazdasági
Minisztérium lett. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 92/B. § (3)
bekezdése alapján az önkormányzat részesedésével működő térségi integrált
szakképző központ feladatait, valamint az ezzel összefüggő projekt-végrehajtási és
projekt-fenntartási kötelezettségeit 2015. július 1-jei hatállyal kötelezően átadja a
szakképzési centrum részére. A Kaposvár-TISZK Közhasznú Nonprofit Kft.
tulajdonosai a 2015. október 29-i taggyűlésen döntöttek a törvény szerint a projektfenntartási kötelezettségek 2015. július 1-jei hatállyal történő átadásáról a Kaposvári
Szakképzési Centrum részére, valamint a Nonprofit Kft. tulajdonában lévő ingó
vagyon vagyonkezelésbe történő átadásáról.
A Kaposvár-TISZK Közhasznú Nonprofit Kft. tényleges érdemi tevékenységet már
nem folytat, a projekt-fenntartási kötelezettsége pedig immár megszűnt, ezért indokolt
a gazdasági társaság megszüntetése. Kaposvár polgármestere a gazdasági társaság
jogutód nélküli megszüntetéséről kikérte a tulajdonosok véleményét, a többségi
tulajdonos mindenképpen meg szeretné szüntetni a céget, ami nyilvánvalóan minden
társtulajdonos érdeke is, hiszen egy cég működése mindenképpen költséggel jár, még
akkor is, ha nem végez tevékenységet.
A gazdasági társaság nonprofit jellege miatt a jogutód nélküli megszűnés esetén
alkalmazni kell a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
szóló 2006. évi V. törvény 9/F. § (6) bekezdését, miszerint ha a közhasznú
szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, a
társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítése után csak a megszűnéskori saját tőke
összege adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig.
Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a létesítő okirat rendelkezései szerint fordítja
közcélokra. Ilyen rendelkezés hiányában a fennmaradt vagyon a Nemzeti
Együttműködési Alapot illeti.
A hatályos társasági szerződés 94. pontja szerint a társaság jogutód nélküli
megszűnése esetén a társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a
3

törzsbetét alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladóan megmaradó vagyont a
társaság célja szerinti közhasznú tevékenységgel megegyező vagy ahhoz hasonló
tevékenységet folytató nonprofit gazdasági társaság, illetve közhasznú alapítvány
részére kell kiadni. A többségi tulajdonos javaslata, hogy a Nonprofit Kft.
tulajdonában lévő ingó vagyon a társaság megszűnését követően a hasznosítás helye
szerint illetékes önkormányzat tulajdonába kerüljön azzal, hogy kötelesek azt a
jogszabályban meghatározott közcélra fordítani, illetve a Kft. pénzeszközei a
tulajdonosokat az üzletrészük arányában illetné meg. Ezért a társasági szerződés ezen
pontját a végelszámolás megindítása előtt módosítani szükséges, illetve a támogatásból
beszerzett eszközök tulajdonjogának átadásához a fenntartási időszak alatt a támogató
szervezet jóváhagyása is kell.
A kaposvári javaslat szerint a Nonprofit Kft. végelszámolásának kezdő napja a
taggyűlésnek a Nonprofit Kft. jogutód nélküli megszüntetéséről való döntésének
napja, a végelszámolás kezdő időpontjában az ügyvezető megbízatása megszűnik.
Ettől az időponttól a Nonprofit Kft. önálló képviseleti joggal rendelkező vezető
tisztségviselőjének a végelszámoló minősül. A többségi tulajdonos a végelszámolás
lebonyolítására egy külső végelszámolót javasol megbízni egyszeri díjjal, amire
előreláthatóan a Nonprofit Kft. pénzeszközei fedezetet nyújtanak, a végelszámolót
pályázat útján javasolja kiválasztani.
A végelszámoló a végelszámolás során a cég vagyoni helyzetét felméri, követeléseit
behajtja, tartozásait kiegyenlíti, jogait érvényesíti és kötelezettségeit teljesíti, vagyoni
eszközeit pedig szükség esetén értékesíti. Dombóvár Város Önkormányzata jelenleg a
2015. évre vonatkozóan 820.560,- forinttal tartozik a Kaposvár-TISZK Közhasznú
Nonprofit Kft. felé, ami meghaladja az önkormányzatot a jegyzett tőkéből megillető
összeget (üzletrész arányában 360.000,- Ft). Amennyiben az önkormányzat a
tartozását a végelszámolás kezdő időpontjáig nem fizeti meg, a végelszámoló a
Nonprofit Kft. követelését érvényesíteni fogja, ezzel a végleszámolás során az
önkormányzatnak számolnia kell, ezért javaslom, hogy a taggyűlésen az önkormányzat
nevében a polgármester kezdeményezze a tartozás elengedését.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását javaslom.
Határozati javaslat
A Kaposvár TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit
Kft.-ben lévő közös üzletrész és a társaság megszüntetéséről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy
Attala, Csikóstőttős, Döbrököz, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső és Nak
községek önkormányzatai a Kaposvár-TISZK Térségi Integrált Szakképző
Központ Közhasznú Nonprofit Kft.-ben lévő közös üzletrész tulajdoni hányadának
tulajdonjogát Dombóvár Város Önkormányzatára térítés nélkül átruházzák az erre
vonatkozó megállapodás alapján. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert az átvételről szóló megállapodás megkötésére.
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2. A Képviselő-testület
a) egyetért a Kaposvár-TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú
Nonprofit Kft. végelszámolással történő jogutód nélküli megszüntetésével.
b) a társasági szerződés 94. pontjának módosításával egyetért, miszerint a társaság
jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság tagjai részére a tartozások
kiegyenlítését követően csak a törzsbetét alapításkori értéke adható ki, az ezt
meghaladó megmaradó vagyon közcélra történő felhasználásra a végelszámolás
kezdő időpontja szerinti tárgyieszköz-nyilvántartás alapján a hasznosítás helye
szerint illetékes tulajdonos önkormányzatok tulajdonába kerül. A társaság
pénzeszközei az önkormányzatokat üzletrészeik arányában illetik meg azzal,
hogy a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.-re jutó
összeg Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részarányát növeli. Az
önkormányzatok a társaság megszűnésére tekintettel a vagyoni hozzájáruláson
felül kapott vagyont a jogszabályok által meghatározott közcélok ellátására
fordíthatják.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a taggyűlésen a döntés
képviseletére és megszüntetéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.
3. A Képviselő-testület a Kaposvár-TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ
Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása kapcsán a vagyoni hozzájárulásán felül
az önkormányzat tulajdonába kerülő vagyont a jogszabályok által meghatározott
közcélok ellátására fordítja oly módon, hogy azokat a végelszámolás kezdő
időpontja szerinti tárgyieszköz-nyilvántartás alapján a hasznosítás helye szerinti
oktatási intézmény használatába adja.
4. A Képviselő-testület kéri a Kaposvár-TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ
Közhasznú Nonprofit Kft.-től az önkormányzatot terhelő 2015. évi hozzájárulás
(820.560,- Ft) megfizetésének elengedését.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges
nyilatkozatokat tegye meg és a Kaposvár-TISZK Térségi Integrált Szakképző
Központ Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésén a tartozás elengedését
kezdeményezze.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Kiss Béla
alpolgármester
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