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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 124/2012. (III. 29.) számú határozatával rendelte el a
Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft. végelszámolását 2012. május 1-i
kezdő időponttal. A végelszámolási eljárás egyik mozzanataként a testület a cég 2012.
január 1. és 2012. április 30. közötti időszakra szóló, a cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 98. § (3)
bekezdés a) pontja szerint a végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal a
számviteli törvény alapján a cég tevékenységét lezáró beszámolóját is elfogadta június
13-án.
A végelszámolás megindításáról szóló közlemény 2012. május 31-én jelent meg a
Cégközlönyben, így a Ctv. értelmében ettől az időponttól számított 40 napon belül volt
lehetőségük a hitelezőknek bejelenteni a követeléseiket. Ezekről a hitelezői
igénybejelentési határidő elteltét követő tizenöt napon belül jegyzéket kellett készíteni,
melyet további tizenöt napon belül be kellett nyújtani a cégbírósághoz a nyilvános
cégiratok közé történő elhelyezés céljából. A 12 millió Ft-os tagi kölcsön tartozás
miatt az igénybejelentést az önkormányzat is megtette. Ahhoz, hogy a végelszámolás
nem menjen át felszámolási eljárásba, a tagi kölcsön sorsát rendezni kellett. Ezt a
testület a szeptember 13-i ülésén megtette: 3 millió Ft értékben megvásárolta a cégtől a
Miszler Miklós korábbi ügyvezetővel szemben érvényesíthető követelést, a
fennmaradó összeget pedig elengedte.
A továbbiakról a Ctv. a következők szerint rendelkezik:
111. § (1) 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:
a) az adóbevallásokat,
b) a végelszámolás utolsó üzleti évéről készült számviteli törvény szerinti beszámolót,
amelynek mérlegében - a (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel - az eszközök, illetve az
esetleges kötelezettségek piaci értéken szerepelnek, a piaci értéken történő értékelésnek az
eredményre gyakorolt hatását az eredménykimutatás tartalmazza,
c) a vagyonfelosztási javaslatot, amelyben a végelszámoló díjának mértékére is
indítványt tesz,
d) a végelszámolási időszak gazdasági eseményeinek bemutatásáról szóló összefoglaló
értékelést (zárójelentést), valamint
e) a cég vagyoni részesedésével működő jogalanyok, illetve a részvételével működő
egyesületek, alapítványok sorsára vonatkozó javaslatot.
(2) A vagyonfelosztási javaslatban szereplő tételeket piaci értéken kell beállítani. A
hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonnak a tagok (részvényesek) közötti
természetbeni felosztására csak vagyonértékelés esetén van mód.
(3) A legfőbb szerv 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. 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.
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112. § (1) 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 vagyonfelosztás során úgy is meg lehet állapodni, hogy a
cég iratanyagának őrzését (ingyenesen vagy ellenérték fejében) a tagok (részvényesek)
valamelyike vállalja. A cég iratanyagának elhelyezésére egyebekben a Cstv. erre
vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandók.
(2)A végelszámoló a külön jogszabályban meghatározott módon köteles a végelszámolás
alatt álló cég biztosítottjainak adatait átadni a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek. A
szerv erről szóló igazolását a végelszámoló köteles benyújtani a cégbíróságnak.
(3) A 111. §-ban felsorolt iratok jóváhagyása és a vagyonfelosztási határozat
elfogadása után a legfőbb szerv dönt a felosztott vagyon kiadásának időpontjáról,
amelynek lebonyolítására a végelszámoló köteles. A vagyon kiadására nem kerülhet sor a
cég törlésére vonatkozó végzés meghozatalát megelőzően.
(4) A végelszámoló által benyújtott, a cég törlésére irányuló kérelem illetékmentes, és a
cég törlését tartalmazó végzés közzétételéért közzétételi költségtérítést nem kell fizetni. A
kérelemhez az arra vonatkozó határozatot, a 111. § (1) bekezdésének b)-d) pontjaiban
felsorolt iratokat, valamint a 111. § (3) bekezdésében megjelölt határozatot kell csatolni.
(5) A végelszámolást nem lehet addig befejezni, amíg a cégnek olyan ismert követelése
vagy tartozása áll fenn, amelyről a vagyonfelosztási határozatban nem rendelkeztek.

További részletszabályokat állapít meg a végelszámolás számviteli feladatairól szóló
72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet. Ennek értelmében a végelszámoló a végelszámolás
befejezésekor az általa meghatározott nappal – mint mérlegfordulónappal – köteles a
végelszámolás időszaka utolsó üzleti évéről, a végelszámolás időszakát lezáró
számviteli beszámolót elkészíteni. A számviteli beszámoló és az azt alátámasztó leltár
alapján kell vagyonfelosztási javaslatot készítenie. A végelszámoló a vagyon kiadását
akkor kezdheti meg, ha a cég törlésére vonatkozó végzést a Cégbíróság meghozta. A
végelszámoló a vagyoni eszközök kiadása, a számviteli beszámoló mérlegében
szereplő kötelezettségek rendezése előtt köteles a könyvviteli nyilvántartásokat
megnyitni, a vagyoni eszközök kiadását, a kötelezettségek rendezését a számviteli
törvény előírásai szerint bizonylatolni, a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni. A
végelszámolás akkor tekinthető befejezettnek, ha a vagyoni eszközök kiadása, a
kötelezettségek rendezése megtörtént, ha a könyvviteli nyilvántartások értékadatokat
nem tartalmaznak.
A testület tagi kölcsönnel kapcsolatos döntése, és a végelszámolói díj átvállalása
következtében lehetővé vált a további hitelezők kielégítése, a cég számláján még egy
minimális összeg is marad, mely az önkormányzat, mint tulajdonos számára kiadható,
illetve még áfa visszautalására is sor kerül. A végelszámoló elkészíttette a
jogszabályok szerinti dokumentumokat (adóbevallások, beszámoló, vagyonfelosztási
javaslat, zárójelentés). A cégnek nincs részesedése más szervezetben és nem is tagja
ilyennek, így erről nem kell dönteni. A cég iratanyaga nem jelentős, így annak
Önkormányzatnál való térítésmentes elhelyezése javasolt.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület
elé.
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Határozati javaslat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat, mint
Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft. „v.a.” kizárólagos egyszemélyi
tulajdonosa nevében a következőkről rendelkezik:
a) A Képviselő-testület jóváhagyja a Dombóvári Projektmenedzsment
Nonprofit Kft. „v.a.” –nak a végelszámolás időszakát lezáró beszámolóját
elfogadja, az eszközök és a források végösszegét egyezően 105 eFt
összegben, a mérleg szerinti eredményt 11 898 eFt (nyereség) összegben.
b) A Képviselő-testület jóváhagyja a végelszámoló által beterjesztett
vagyonfelosztási javaslatot, zárójelentést és a végelszámolás lezárásához
kapcsolódó adóbevallásokat.
c) A Képviselő-testület elfogadja, hogy a Dombóvári Projektmenedzsment
Nonprofit Kft. „v.a.” a korábban befizetésre került általános forgalmi adó
visszatérítéséből eredő követelést az Önkormányzatra engedményezze, és
felhatalmazza a polgármestert az engedményezési szerződés megkötésére.
d) A Képviselő-testület a Nonprofit Kft. „v.a.” végelszámolójának munkáját
elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a végelszámoló megbízási
díjának kifizetésével kapcsolatos intézkedésekre.
e) A Képviselő-testület elfogadja a végelszámoló javaslatát, és ingyenesen
vállalja a Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft. iratanyagának
őrzését Dombóvár Város Polgármesteri Hivatalának iratkezelésére
vonatkozó szabályok szerint.
f) A Képviselő-testület a Nonprofit Kft. vagyon kiadásának időpontját a
gazdasági társaság cégbíróság általi törléséről szóló végzés jogerőssé válását
követő legfeljebb 15. napban határozza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a végelszámolót a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda
Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft. „v.a.”

Gyarmatiné Kiss Éva
végelszámoló
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