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Ózd, 2022. október 13. 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ózd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) korábban sikeresen pályázott a 

Startmunka programra, melynek keretében a bio- és megújuló energiafelhasználás, a 

mezőgazdasági program feladatai, a helyi sajátosságokra épülő programok, a közúthálózat 

rendbetétele, ill. a mezőgazdasági utak felújítása projektek kerülnek megvalósításra. A 

mezőgazdasági program keretében történt az erdő-, csemete-, dísznövény-, és falkertészet, 

fóliasátor, gyümölcsös működtetése, szőlő-, levendula-termesztés, tyúktartás, tyúktakarmány 

termesztés is. A 2015-ös évben a Kormány részéről szándékként mutatkozott a szociális 

szövetkezetek működésének elősegítése, ezért az Önkormányzat részéről célszerűnek tűnt egy 

szociális szövetkezetet létrehozása, melynek tevékenységi körét az állattenyésztés és a 

mezőgazdasági termékpaletta szélesítése, feldolgozása és kereskedelme, betonelem-gyártás 

képezte. Úgy tűnt a szövetkezet megalapításakor, hogy a jövőben egyre több pályázati 

lehetőség fog nyílni a szociális szövetkezetek számára, így azokat igénybe véve a szociális 

szövetkezet munkahelyeket teremthet, a szociálisan rászoruló emberek megélhetési feltételeit 

javíthatja, szociális helyzetük javítását egyéb módon segítheti elő. 

E céloknak és törekvéseknek megfelelve hozta létre az Önkormányzat, nyolc 

magánszeméllyel közösen a HÉTVÖLGY Ózd és Térsége Mezőgazdasági Szociális 

szövetkezetet.  

 

A szociális szövetkezet működése, támogatása, a pályázati lehetőségek azonban elmaradtak, a 

szövetkezet nem tudta a kitűzött önkormányzati célokat megvalósítani. Fennállásának ideje 

alatt gyakorlatilag a szövetkezet termelő, termesztő tevékenységet nem végzett, így 

fenntartása a jövőben nem indokolt.   

 

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. 

 

A szövetkezet jogutód nélküli megszűnésének elhatározása a szövetkezet Közgyűlésének 

hatáskörébe tartozik, melyben Ózd Város Önkormányzata tagnak egy szavazata van.  

 

Az alapszabály V/3. pontja alapján a szövetkezet jogutód nélküli megszűnése setén – a 

hitelezőkkel való elszámolást követően – a közösségi alapot a Szociális Szövetkezetek 

Országos Szövetsége részére kell átadni.  

 

Tekintettel arra, hogy a szövetkezet további működése feleslegessé vált, alapításkori célját 

már nem tölti be, javasolt a szövetkezet jogutód nélküli megszüntetése. 

 

Javaslat 

Miután a szövetkezet esetében jelenleg a végelszámoláshoz szükséges jogi feltételek 

fennállnak, továbbá a szövetkezet tevékenységet nem végez, illetve korábbi tevékenységeivel 

kapcsolatban kötelezettsége nincs, ezért azt javaslom, hogy Ózd Város Önkormányzata tag a 

szövetkezet közgyűlésén támogassa a szövetkezet végelszámolásának elhatározását.  



 

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2022. (X.13.) határozata 

a HÉTVÖLGY Ózd és Térsége Mezőgazdasági Szociális Szövetkezet 

jogutód nélküli megszüntetésével kapcsolatos döntés meghozataláról 

 

 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozta:  

 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy támogatja a HÉTVÖLGY Ózd és Térsége 

Mezőgazdasági Szociális Szövetkezet jogutód nélkül megszüntetését, ezért felhatalmazza az 

Önkormányzat tag képviselőjét, hogy a szövetkezeti közgyűlésen szavazatával támogassa a 

szövetkezet egyszerűsített végelszámolással történő jogutód nélküli megszüntetését.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: szövetkezeti közgyűlés időpontja 

 

 

 


