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Előterjesztés címe: A Gödi Szolgáltató Nonprofít Kft. „v.a.” törvényességi felügyeleti eljárása

Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.

Ülés fajtája*: nyílt

Előterjesztő neve: Balogh Csaba polgármester

Az előterjesztést készítette:
dr. Kondorosi Mátyás ügyvéd

Személyi érintettség esetén a zári 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:
Az előterjesztés beadásának 
dátuma**: 2022.03.01.

Sürgősség indoka:
2022. február 24. napján megérkezett a Budapest Környéki Törvényszék értesítése, amely 
szerint törvényességi felügyeleti eljárást indult, mert a végelszámoló a tisztségéről lemondott, 
a lemondását közölte az egyedüli taggal, de a társaság változást, illetve új végelszámolót nem 
jelentett be.

Átadás formája: Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf- 
formátumban kötelező.

Tárgyalja:
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság □
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság E
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság □
Képviselő-testület E

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: E IGEN: □
Az előző döntés eredménye (határozatszám): 
Előzmény mellékletként csatolva: □

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: □ IGEN: E
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: □
Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése: €q.

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: E IGEN: □ 
Véleményező jogász:

Tanácsnoki vélemény:
Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sportügyi tanácsnok EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
Több alternatív határozati vagy 
rendeleti javaslat: VAN: E NINCS: □

A határozat végrehajtásáért 
felelős személy megnevezése: oolgármester, jegyző

A végrehajtási határidő 
megjelölése (reális időpont): azonnal

A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal 
meghívandók:

Jegyzői ellenjegyzés:

Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés:...........................................................................

jegyző
Képviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: □ CrrT?

* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki
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Balogh Csaba

Göd város polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, valamint
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága részére

Tárgy: a Gödi Szolgáltató Nonprofít Kft. „v. a.” törvényességi felügyeleti eljárása

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság!

A társaság végelszámolásáról Göd Város Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében 
hozott 294/2021. (V. 19.) számú határozatával döntött. A határozat a végelszámolás kezdő időpontját a 
határozat keltével egyező dátummal határozta meg és megválasztotta a társaság végelszámolójaként 
Szmicsek Sándort.

A végelszámoló a 2021. november 29. napján megküldött iratával a végelszámolói tisztségre vonatkozó 
megállapodást felmondta.

A Képviselő-testület a 626/2021. (XII. 16). számú határozatával nem fogadta el, hogy a társaság 
működőképességének a megőrzése, a törvényes képviselet biztosítása érdekében a lemondás, a tisztség 
megszűnése ne azonnali hatállyal következzen be, illetve, hogy a végelszámoló felmondásában 
meghatározott indokokkal nem ért egyet, azokat vitatja.

A Képviselő-testület a 19/2022. (I. 27.) számú határozatával nem választott új végelszámolót.

2022. február 24. napján megérkezett a Budapest Környéki Törvényszék értesítése, amely szerint 
törvényességi felügyeleti eljárást indult, mert a végelszámoló a tisztségéről lemondott, a lemondását 
közölte az egyedüli taggal, de a társaság változást, illetve új végelszámolót nem jelentett be.

A törvényszék nyilatkozatéteire hívta fel a társaságot azzal, amennyiben a törvénysértő állapotot nem 
vitatja és a törvényes állapotot nem állítja helyre a bíróság a Ctv. 81. § (1) bekezdésében meghatározott 
intézkedéseket - így 100 000 Ft-tól 10 000 000 Ft-ig terjedő pénzbírságot - alkalmazza és egyidejűleg 
elrendeli a bejegyzett végelszámoló törlését a cégnyilvántartásból.

A Képviselő-testület, mint a társaság alapítója jogosult és egyben köteles dönteni új végelszámoló 
megválasztásáról, illetve a Ctv. 113. §-a alapján elhatározhatja a végelszámolás megszüntetését és a cég 
működésének tovább folytatását.

A bíróság által meghatározott 30 napos határidőn belül, a határidő lejárta előtt a cég által benyújtott 
kérelem alapján a bíróság a határidőt egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja.



Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő szíves elfogadásra.

1. számú határozati javaslat:

.../2022. (........ ) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

felhívja a polgármestert, hogy ... napon belül az új vezető tisztségviselő (végelszámoló) 
megválasztására vonatkozó iratokat terjessze elő.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

2. számú határozati javaslat:

.../2022. (....... ) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

felhívja a polgármestert, hogy ... napon belül a végelszámolás megszüntetése, a működés tovább 
folytatására és új vezető tisztségviselő megválasztására vonatkozó iratokat terjessze elő.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Mellékletek:

Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cgt. 13-22-000517/2. számú végzése + kérelem

Göd, 2022. március 1.

Tisztelettel:

Balogh Csaba 
polgármester



Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cgt.13-22-000517/2

A(z) Szmicsek Sándor (2094 Nagykovácsi, Száva u. 2.;) törvényességi felügyeleti eljárást 
kérelmezőnek a Cg. 13-09-143648 számon bejegyzett Gödi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság "végelszámolás alatt" (2131 Göd, Pesti út 81.; adószáma: 23110045-2- 
13) ellen 2022. február 7.napján kérelmére indult törvényességi felügyeleti eljárásban a bíróság
meghozta a következő

i
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A bíróság - a Ctv.80.§ (1) bek. alapján - felhívja a cég képviselőjét, hog 
kézbesítésétől számított 30 napon belül írásban nyilatkozzon arról, hogy 0 -

- vitatja-e a végzésben, illetve a kérelemben foglaltakat, vagy 

- ha nem vitatja, úgy a törvény sértő állapotot szüntesse meg, és - változás esetén - nyújtsa be 
bejegyzésre az ezzel összefüggő változásokat az arra előírt formában és módon, jogi képviselő 
közreműködésével.

A törvényességi felügyeleti eljárás alapjául szolgáló jogszabálysértés:

A végelszámoló 2021. november 29-én lemondott tisztségéről, amelyet e-úton ugyanazon a 
napon közölt az egyedüli taggal, de a társaság a változást, illetve új végelszámolót nem 
jelentette be. (2006. évi V. tv. (Ctv.)74.§ (1) bek. b) és d) pont)

Amennyiben a társaság a törvénysértő állapotot nem vitatja és a törvényes állapotot nem állítja 
helyre, a bíróság a Ctv. 81. § (1) bekezdésben meghatározott intézkedéseket - így 100.000,-Ft-tól 
lO.OOO.OOO.-Ft-ig teijedő pénzbírságot -alkalmazza, és egyidejűleg elrendeli a bejegyzett 
végelszámoló törlését a cégnyilvántartásból. Figyelmezteti a bíróság a céget, hogy amennyiben ezt 
követően sem jelenti be a változásokat, újabb hivatalból indult törvényességi felügyeleti eljárásban a 
céget a Ctv. 84. § alkalmazásával eltiltja a további működéstől, megszűntek nyilvánítja, és elrendeli 
a kényszertörlési eljárás megindítását.

A társaság törvénysértő működésének megállapítása esetén a cég 100.000,- Ft. felügyeleti illeték 
megfizetésére köteles. Amennyiben a fenti határidő alatt a törvénysértő állapot megszüntetésre kerül, 
úgy a cégbíróság jelen eljárást megszünteti és a felügyeleti illeték összegét 10 százalékra mérsékli.

A bíróság felhívja a vezető tisztségviselő figyelmét arra, hogy a Ctv. 80. § (6) bekezdés szerint a cég 
vezető tisztségviselője köteles a cég cégjegyzékbe bejegyzett tagjait (tagját) írásban értesíteni a 
céggel szemben indult törvényességi felügyeleti eljárás fényéről, és köteles megadni a tagok részére - 
a törvényes működés helyreállításához szükséges - valamennyi információt. E kötelezettség 
teljesítését a vezető tisztségviselő jelen végzés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül köteles 
a cégbíróságnak igazolni. Ennek elmulasztása esetén a cégbíróság a vezető tisztségviselőt a 98. § (5) 
bekezdése szerinti pénzbírsággal sújthatja.

A bíróság által meghatározott 30 napos határidőn belül, a határidő lejárta előtt a cég által benyújtott 
kérelem alapján a bíróság a határidőt egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja.

Budapest, 2022. február 11.
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Posztomé dr. Bilik Sarolta s.k.

törvényszéki bíró •

A kiadmány hiteléül:

Vakár Timea

cégszerkesztő tisztviselő



Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Tisztelt Cégbíróság!

Alulírott, Szmicsek Sándor, 2094 Nagykovácsi, Száva u. 2. szám alatti lakos, mint a 
Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. „v.a.” (2131 Göd, Pesti út 81. szám alatti székhelyű 
gazdálkodó szervezet, adószáma: 23110045-2-13, Cg: 13-09-143648), 
végelszámolója, kívüljegyzett és a most csatolt meghatalmazással igazolt jogi 
képviselőm útján a 2006. évi V. tv. (Ctv.) 88. §-ának (1) bekezdése alapján eljárva 
tisztelettel kérem törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását, tekintve, hogy korábbi 
beadványommal már igazoltam, hogy a cég alapítójától írásban kértem a céggel 
fennálló jogviszonyom lemondás folytán történő megszűnésének a Cégbírósághoz 
történő bejelentését.

Ezen kérésemnek azonban a cég tagja 60 napon belül nem tett eleget.

A Ctv. 88. § (1) bekezdése szerinti irat ismételt csatolását mellőzöm, tekintve, hogy azt 
már korábban a T. Cégbíróság rendelkezésére bocsátottam, amelyeket 58. sorszám 
alatti végzésének tartalma szerint egyéb beadványként kezelve a cég irataihoz 
rendelte elhelyezni.

A fentiekre tekintettel ismételten kérem tehát a törvényességi felügyeleti eljárás 
lefolytatását a céggel szemben és végelszámolói bejegyzésem törlését a cég
képviselői közül.

Budapest, 2022. február 2.

Tisztelettel: Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. „v.a.” 
képv: Dr. Borsy János Mátyás ügyvéd

Melléklet: 1 db ügyvédi meghatalmazás


