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Tisztelt Képviselő-testület!
Az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) egykori
létrehozásának célja az volt, hogy Ózd Város Önkormányzata a helyi társadalom széles körét
érintő kommunális szolgáltatásait biztosítsa, továbbá a közhasznú munkavégzés feltételeinek
megteremtésével Ózd város vonatkozásában jelentős számú munkanélkülit foglalkoztasson.
Alapítását követően a társaság több alkalommal átszervezésre került, ellátott többek között
városüzemeltetési, sportlétesítmény-kezelési, lakásgazdálkodási feladatokat, valamint részt
vett a startmunka programok megvalósításában is. A Társaság közhasznú tevékenységeit a
pályázati lehetőségek minél nagyobb arányú kihasználásával folytatta. A Társaság működése
kezdetétől meghatározó szerepet töltött be a város és a térség foglalkoztatási problémáinak
megoldásában.
A korábbi tulajdonosi döntések, valamint jogszabályi változások következtében a Társaság
ténylegesen ellátandó feladata 2019. évre gyakorlatilag a lakásfenntartási támogatásra
beszerzett tűzifa szétosztása és koordinálása, illetve közfoglalkoztatási képzés maradt, mely
feladatokat 2020. évtől már nem látja el. Szintén megszűnt a cég korábbi kötelezettsége, mely
a közfoglalkoztatást elősegítő startmunka pályázatokhoz kapcsolódóan fenntartási
kötelezettséget írt elő számára.
A feladatok fokozatos csökkenésével a Társaság eredménye is csökkent. A 2018. évi üzleti
évről szóló beszámolóját, az üzleti jelentést, valamint az eredmény-kimutatást a Képviselőtestület a 2019. május 16-i ülésén tárgyalta.
A saját tőke a 2017. évi beszámoló elfogadásával a jegyzett tőke fele alá csökkent, mely
veszteséget tovább növelte a 2018. évi beszámolóban kimutatott -5458 e Ft adózott eredmény.
A 2018. üzleti év végére - két egymást követő üzleti évben – a saját tőke a jegyzett tőke 50%os mértéke alá csökkent, 2018.12.31-én 19283 e Ft volt.
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 66/2019. (VI.27.) határozatában döntött
a Társaság törzstőkéjének leszállításáról. Az ügyvezető intézkedett a Ptk 3:203. § szerint a
törzstőke leszállításáról szóló határozatnak a Cégközlönyben két alkalommal történő
közzétételéről, továbbá a Képviselő-testület 87/2019. (IX.26.) határozatában döntött a
Társaság Alapító Okiratának módosításáról. Ennek megfelelően a Társaság törzstőkéje
15.000.000,- Ft, azaz Tizenötmillió forint pénzbeli betét.
A Társaság korábbi ügyvezetőjének megbízási jogviszonya – közös megegyezéssel történő
megszüntetése miatt – megszűnt, ezért Ózd Város Polgármestere az 51/2020. (V. 29.)
határozatában döntött arról, hogy az ügyvezetői feladatok ellátásával a társaság korábbi
gazdasági ügyintézőjét bízza meg.
A végelszámolás szabályai összefoglalva:
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:48 § (1)
bekezdés c) pontja szerint a jogi személy jogutód nélkül megszűnik, ha a tagok vagy alapítók
kimondják megszűnését, feltéve hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására
irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból
törli.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ctv.) 94. § szerint a cég jogutód nélkül történő megszűnése esetén –
ha a cég nem fizetésképtelen, és a cégre vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem
tartalmaz – végelszámolásnak van helye. Végelszámolásra a cég legfőbb szervének
elhatározása alapján kerülhet sor.
A Ctv. 114. § alapján: „A cég végelszámolása egyszerűsített módon történhet, ha
a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) 155. §-a
szerinti könyvvizsgálatra nem kötelezett (az üzleti évet megelőző két üzleti év
átlagában a vállalkozó éves nettó árbevétele nem haladta meg a 300 millió forintot, és
az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan
foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt), és
b) végelszámolása kezdő időpontjától számított százötven napon belül a végelszámolást
befejezi.
Egyszerűsített végelszámolás esetén végelszámoló választására nem kerül sor, a
végelszámolót terhelő feladatokat a cég vezető tisztségviselője látja el. Ebből következik,
hogy a vezető tisztségviselő által adott meghatalmazások a végelszámolás alatt is érvényesek.
Az egyszerűsített végelszámolás megindítását nem kell a cégbírósághoz bejelenteni, sem a
Cégközlönyben közzétenni.
Az eljáráshoz kapcsolódó bejelentéseket az adóhatósághoz kell teljesíteni:
- az egyszerűsített végelszámolás elhatározásakor;
- az egyszerűsített végelszámolás befejezésekor (150 napon belül);
- vagy ha az egyszerűsített végelszámolás befejezésére a cég továbbműködésének
elhatározásával kerül sor (150 napon belül)
Az adóhatóság a benyújtott adatlapokat automatikusan továbbítja a cégbíróság felé.
A befejezés bejelentésével egyidejűleg elektronikus úton meg kell küldeni a cégbíróság
részére az elfogadott vagyonfelosztási javaslatot és határozatot.
Az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. a végelszámolás kezdő időpontját megelőző
nappal, 2020. július 31-i határnappal a Számv. tv. alapján, tevékenységét lezáró beszámolót,
2020. augusztus 1-jei határnappal pedig végelszámolási nyitó-mérleget készít és elvégzi
mindazon feladatokat, melyeket számára a számviteli, az adóügyi vagy egyéb jogszabályok
előírnak.
A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az alapító részére csak a megszűnéskori saját
tőke összege adható ki, az ezt meghaladó vagyont – a Társaság által ellátott közfeladatnak
megfelelően – a városüzemeltetési feladatot ellátó önkormányzati alapítású szervezet részére
kell átadni.
Fentiekre tekintettel, és arra, hogy a Társaság további működése feleslegessé vált,
alapításkori célját már nem tölti be és a tulajdonosi alapítói vagyon több, mint 50%-át
elvesztette, javasolt a Társaság jogutód nélküli megszüntetése.
Javaslat
Miután a cég esetében jelenleg a végelszámoláshoz szükséges jogi feltételek fennállnak,
továbbá a cég tevékenységet nem végez, illetve korábbi tevékenységeivel kapcsolatban
kötelezettsége nincs, ezért azt javaslom, hogy a Képviselő-testület döntsön az ÓZDSZOLG
Szolgáltató Nonprofit Kft. végelszámolásának 2020. augusztus 1. napjával történő
megindításáról.

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2020. (VII. 09.) határozata
az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. végelszámolásáról szóló
döntések meghozataláról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:
1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (továbbiakban: Ctv.) 98. § (1) bekezdése
alapján az Ózd Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló ÓZDSZOLG
Szolgáltató Nonprofit Kft.-t jogutód nélkül megszünteti, ezért a Képviselő-testület
elrendeli az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. egyszerűsített végelszámolással
történő jogutód nélküli megszüntetését 2020. augusztus 1-jei kezdő időponttal.
Felelős: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. jelenlegi ügyvezetője
Határidő: 2020. augusztus 1.
2.) A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit
Kft. egyszerűsített végelszámolását a Ctv. 114–115. §-aiban foglalt rendelkezések, és az
ezzel kapcsolatos hatályos jogszabályok szem előtt tartásával folytassa le, valamint az
ügyvezető a végelszámolás befejezésekor a 111. § (1) bekezdésében szereplő
dokumentumokat jóváhagyás céljából terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. jelenlegi ügyvezetője
Határidő: Végelszámolás befejezése

