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Kecskemét Megyei Jogú Város 

       Alpolgármestere                                                                               

   

3334-2/2017.          

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

 2017. február 16-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: A STADION Nonprofit Kft. ”v.a.” végelszámolásával kapcsolatos döntések 

meghozatala 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának többségi tulajdonában áll a STADION 

Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság "végelszámolás alatt" 

(a továbbiakban: társaság). A közgyűlés 2016. februári ülésén meghozott 13/2016. (II.16) 

határozatával döntött arról, hogy kezdeményezi a társaság taggyűlésénél a társaság jogutód 

nélküli, végelszámolással történő megszűntetését. A társaság taggyűlése ennek megfelelően 

7/2016. (VIII.16.) számú határozatával döntött a végelszámolással történő megszüntetésről, a 

végelszámolás kezdő időpontját 2016. szeptember 1. napjában állapította meg. 

 

A végelszámolás befejezésére vonatkozó rendelkezéseket a cégnyilvánosságról, a bírósági 

cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) VIII. 

fejezet 5. címe tartalmazza.  

 

A Ctv. 111. § (1) bekezdése alapján 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 adónyilatkozatot 

- a végelszámolás utolsó üzleti évéről készült számviteli törvény szerinti beszámolót, amelynek 

mérlegében az eszközök, illetve az esetleges kötelezettségek piaci értéken szerepelnek, a piaci 

értéken történő értékelésnek az eredményre gyakorolt hatását az eredménykimutatás tartalmazza, 

- a vagyonfelosztási javaslatot, 

- a végelszámolási időszak gazdasági eseményeinek bemutatásáról szóló összefoglaló értékelést 

(zárójelentést), valamint 

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

alapítványok sorsára vonatkozó javaslatot. 

 

A Ctv. 104. § (3) bekezdése szerint, ha a végelszámolás a megindításának évében nem fejeződik 

be, a végelszámoló a számviteli törvényben meghatározott üzleti évenként köteles elkészíteni a 

számviteli törvény szerinti beszámolót és az adóbevallást annak feltüntetésével, hogy a cég 

végelszámolás alatt áll.  

 

A Ctv. 111. § (3) bekezdése alapján 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 végelszámolás költségeinek, köztük az 



3 

 

iratanyag őrzésének és a cég megszűnésével kapcsolatban felmerülő egyéb költségeknek a 

viseléséről is. 

A Ctv. 112. § (1) bekezdése alapján a végelszámoló köteles gondoskodni a cég iratanyagának 

elhelyezéséről. A cég iratanyagának elhelyezésére egyebekben a csődeljárásról és a felszámolási 

eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 53. § (2)-(3) bekezdései 

megfelelően alkalmazandók.  

Ezen rendelkezés alapján célszerű lenne, hogy önkormányzatunk vállalja a társaság iratainak 

megőrzését, amely őrzési feladatnak a Hírös Sport Nonprofit Kft.-n keresztül, ellenszolgáltatás 

nélkül kívánunk eleget tenni. 

A Ctv. 62. § (1) bekezdése szerint- a cégformára irányadó eltérő törvényi rendelkezés hiányában 

- a cég egyebek mellett a végelszámolási eljárás lefolytatása után kérheti a törlését a 

cégnyilvántartásból. A 62. § (4) bekezdése szerint a cég a cégjegyzékből való törléssel szűnik 

meg. Ha a cég törlésére nem felszámolási eljárást követően kerül sor, a cégbíróság a céget akkor 

törölheti a cégjegyzékből, ha az állami adó- és vámhatóság elektronikus úton arról tájékoztatja, 

hogy a cégnél adóhatósági eljárás nincs folyamatban, és ellenőrzést, végrehajtást nem 

kezdeményez vagy ennek hiányában az 56. § (1) bekezdésében, vagy 84. § (1) bekezdésében 

meghatározott elektronikus értesítéstől, illetve a végelszámolást lezáró beszámoló közzétételétől 

számított 90 nap eltelt. Amennyiben a tájékoztatás szerint az adóhatóság a cégnél eljárást folytat, 

vagy ellenőrzést, végrehajtást kezdeményez, vagy a cég köztartozással rendelkezik, a cég csak az 

adóhatósági eljárások jogerős befejezéséről szóló, végelszámolás esetén pedig ezen felül a 

köztartozást érintően nemlegesnek minősülő elektronikus tájékoztatást követően törölhető a 

cégjegyzékből.  

 

A végelszámoló tájékoztatása alapján a társaságnál adóvizsgálat nincs folyamatban. 
 

A Ctv. 112. § (3) bekezdés alapján 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. 

 

A fent írtakat összefoglalva javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a végelszámoló által 

benyújtott – a határozat-tervezet mellékletét képező és alábbiakban felsorolt – dokumentumokat 

hagyja jóvá: 

- adónyilatkozat  

- 2017. január 10. napján kelt zárójelentés 

- 2017. január 10. napján kelt, 2016. december 31. napjára vonatkozó végelszámolást 

lezáró beszámoló 

- 2017. január 10. napján kelt vagyonfelosztási javaslat 

 

A felügyelőbizottság határozata a közgyűlésen kerül kiosztásra. Jelen előterjesztés mellékletét 

képezi a társaság könyvvizsgálójának 2017. január 10. napján kelt jelentése.  

 

A tárgyi záródokumentumok szerint a társaság munkavállalóinak a munkaviszonya 

megszüntetésre került a Cstv. 53. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. A Ctv. 62. § (4) 

bekezdése alapján a cég a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.  Erre tekintettel a társaság 

végelszámolójának, a felügyelő bizottsági tagjainak és a könyvvizsgálójának a megbízatása a 

társaság cégjegyzékből való törlésével megszűnik.  

 

A végelszámoló díjazása kiegyenlítésre kerül, további költségtérítés iránti igénye nincs. A 

társaságnak további ismert kötelezettsége nincs. A hitelezői igény bejelentésére nyitva álló 



4 

 

határidő alatt hitelezői igényt nem jelentettek be.   

 

A társaság törlését követően visszamaradó vagyon 713.121.- Ft bankszámlapénz, abból jelenleg 

556.000.- Ft ÁFA követelés kiutalását várja a társaság. A társaságnak nincs tárgyi eszköze, 

tekintettel arra, hogy 2016. március 31. napjával minden eszköz értékesítésre került. A 

végelszámoló a vagyonfelosztási javaslatban javaslatot tett arra, hogy a visszamaradó vagyon a 

társaság törlését követően a tulajdoni részesedéseknek megfelelően, az alábbiak szerint kerüljön 

kiadásra a tulajdonosok között: 

 

Tulajdonos Tulajdoni hányad Részesedés a felosztható 

vagyonból 
Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

51 % 

 

363.692 Ft 

Sport és Rendezvényszervező 

Kft. „f.a.” 

37 % 263.854 Ft 

Kecskeméti Atlétikai és Rugby 

Club 

12 % 85.575 Ft 

ÖSSZESEN 100 % 713.121 Ft 

 

A társaság az önkormányzattól korábban kapott támogatásokkal elszámolt, e tekintetben további 

elszámolási kötelezettség nem terheli. 

 

A végelszámoló a záródokumentumokban nyilatkozott arról, hogy a jogszabályi 

kötelezettségeknek eleget tett. 

 

A társaság könyvvizsgálója a 2017. január 10. napján kelt jelentésében arról nyilatkozott, hogy a 

végelszámolási időszakot lezáró beszámoló megbízható és valós képet ad a társaság 2016. 

december 31. napján fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, továbbá az ezen időponttal 

végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal 

összhangban.  

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fenti előterjesztést megtárgyalni és határozatát meghozni 

szíveskedjen. 

 

 

Az előterjesztést véleményezésre megkapta a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság. 

 

 

Kecskemét, 2017. február 

 

    

 dr. Szeberényi Gyula Tamás 

 alpolgármester  
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

……/2017. (II. 16.) határozat 

A STADION Nonprofit Kft. ”v.a.” végelszámolásával kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta dr. Szeberényi 

Gyula Tamás alpolgármester 3334-2/2017. számú előterjesztésében foglaltakat és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

1./ A közgyűlés úgy dönt, hogy a STADION Nonprofit Kft. „v.a.” – jelen határozat 

mellékletét képező - alábbiakban felsorolt, végelszámolást lezáró dokumentumait 

jóváhagyja:  

- adóbevallások  

- 2017. január 10. napján kelt zárójelentés 

- 2017. január 10. napján kelt, 2016. december 31. napjára vonatkozó 

végelszámolást lezáró beszámoló 

- 2017. január 10. napján kelt vagyonfelosztási javaslat 

 

2./ A közgyűlés hozzájárul, hogy a STADION Nonprofit Kft. „v.a.” a 

cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2016. évi V. 

törvény 62. § (1) bekezdése alapján kérje törlését a cégnyilvántartásból. 

 

3./ A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint 

tag vállalja a STADION Nonprofit Kft. „v.a.” megszűnését követően a társaság 

iratanyagának megőrzését. Az önkormányzat őrzési kötelezettségének a Hírös Sport 

Nonprofit Kft.-n keresztül tesz eleget. 

 

4./ A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a STADION 

Nonprofit Kft. ”v.a.” taggyűlésén Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát a 

fenti tulajdonosi álláspont szerint képviselje személyesen vagy az általa meghatalmazott 

személy útján. 

 

5./ A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a STADION 

Nonprofit Kft. ”v.a.” végelszámolóját a fenti alapítói döntésről tájékoztassa.  

 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

Határidő: azonnal 
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Tárgy:  A STADION Nonprofit Kft. ”v.a.” végelszámolásával kapcsolatos döntések 

meghozatala 

 

 

Az előterjesztést készítette: Dr. Patay Balázs osztályvezető 

Jogi Osztály 

 

 

Kezelési megjegyzés:  HATÁROZAT-TERVEZET 
 

 

Döntési változatok száma: 1 

 

 

Melléklet:                            közgyűlési előterjesztés 

 

 

 

Véleményezésre megkapta:  
 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  
 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 
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Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármestere 

 

3334-3/2017.                                         

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

2017. február 14-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: A STADION Nonprofit Kft. ”v.a.” végelszámolásával kapcsolatos döntések 

meghozatala 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

 

A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete (a 

továbbiakban: SZMSZ) 2. melléklete 5.4.1. pontjában foglaltakra tekintettel a közgyűlési 

előterjesztésben foglaltakat véleményezni szíveskedjen.  

 

 

 

Kecskemét, 2017. február 

 

 dr. Szeberényi Gyula Tamás     

                         alpolgármester  
   

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

…/2017. (II. 14.) VPB. sz. határozat 

A STADION Nonprofit Kft. ”v.a.” végelszámolásával kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 3334-2/2017. számú 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a közgyűlés számára elfogadásra 

javasolja. 


