
 

 

Előterjesztés 

a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság egyszerűsített végelszámolásának elhatározásáról 

 
1. előterjesztés száma: 57/2019 
2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő, Ádámné B. Erika 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Dr. Petrik Péter 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

 1. melléklet: határozati javaslat – végelszámolás elhatározása 
 2. melléklet: Taggyűlési jegyzőkönyv 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  
 Gazdálkodási Bizottság 
 Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: Nyilvános 
7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  
- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről 
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  
- a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület!  
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 
 
 
A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Társaság) 2005. évben 
alakult. A Társaság létrehozásának célja a három település ivóvíz ellátásának megoldása volt. 
Ez a cél a vízi-közmű szolgáltatásról szóló törvény módosítása miatt meghiúsult, tekintettel 
arra, hogy a víziközművek 2013. évben tulajdoni hányad alapján az érintett települési 
önkormányzatokhoz kerültek.  
 
Fentiek alapján a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. feladatai kiüresedtek és 
a lehetőségeket megvizsgálva más jellegű önkormányzati feladatokban nem tud részt vállalni, 
így a jogszabály alapján a vállalkozás folytatásának elve sérül, további működtetése nem 
fenntartható. 
 
Leírtak alapján javasoljuk a Társaság jogutód nélküli megszüntetését végelszámolással. 
 
A végelszámolás folyamatáról a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 114. § (1) bekezdése alapján a cég végelszámolása 
egyszerűsített módon történhet, ha 
 

a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155. §-a szerinti könyvvizsgálatra nem     
kötelezett, 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. 

A cég az egyszerűsített végelszámolásának megindítását az adójogi szabályoknak megfelelően 
jelenti be az állami adó- és vámhatósághoz. A cégbíróság az adóhatóság elektronikus értesítése 
alapján automatikusan jegyzi be a cégjegyzékbe a cégnévnek (rövidített névnek) 
végelszámolásra utaló toldattal való módosítását és az egyszerűsített végelszámolás kezdő 
időpontját. 

Az egyszerűsített végelszámolás befejezését a cég - az egyszerűsített végelszámolás 
lefolytatására nyitva álló határidő alatt - az adóhatóságnak jelentheti be, amelyről az adóhatóság 
elektronikus úton értesíti a cégbíróságot. Az adóhatóság a cég bejelentésétől számított harminc 
napon belül elektronikus úton értesíti a cégbíróságot, ha a cég törlésének adóigazgatási és 
társadalombiztosítási szempontból akadálya nincs. A cég az adóhatósági bejelentéssel 
egyidejűleg köteles elektronikus úton, az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben 
meghatározott módon megküldeni a cégbíróság részére az elfogadott vagyonfelosztási 
javaslatot, valamint a legfőbb szerv erről szóló határozatát. A vagyonfelosztási javaslat és a 
határozat kizárólag a jogszabályban meghatározott iratminta megfelelő kitöltésével készíthető 
el. 

Hivatkozott jogszabályhely alapján javasoljuk a végelszámolás kezdő időpontjának 2019. 
május 1. napját meghatározni. 
 
 
A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. a végelszámolás kezdő időpontját 
megelőző nappal, 2019. április 30-i határnappal a számviteli törvény alapján, tevékenységét 
lezáró beszámolót, 2019. május 1-jei határnappal pedig végelszámolási nyitó-mérleget készít 
és elvégezi mindazon feladatokat, amelyeket számára a számviteli, az adóügyi vagy egyéb 
jogszabályok előírnak.  
 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására.  

 

 

Bicske, 2019. 03.06. 

 

Pálffy Károly 
polgármester 

 

 

 



 

1. melléklet az 57/2019. előterjesztéshez 

 

Határozati javaslat 

 

Tárgy: a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. egyszerűsített 
végelszámolásának elhatározásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és 
Szolgáltató Kft. többségi tulajdonosa elhatározza a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és 
Szolgáltató Kft. egyszerűsített végelszámolással történő jogutód nélküli megszüntetését.  

Az egyszerűsített végelszámolás kezdő időpontja 2019. május 1. napja. 
 
 
Határidő: 2019.05.01. 

Felelős: polgármester 
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