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MINDSZENT VÁROS POLGÁRMESTERE
Mindszent
Tisztelt Polgármester Úr!
Önkormányzatunk 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság, a Mindszenti Városgazda Np.
Kft. egyszerűsített végelszámolási eljárását Mindszent Város Képviselő-testülete a 138/2020.
(IX.29.) Kt. sz. határozatával elhatározta, a végelszámolás kezdő időpontjaként 2020. szeptember
30. napját jelölte meg, a végelszámolással összefüggő feladatok ellátásával megbízta Pataki
Sándort, a társaság ügyvezetőjét.
Sajnálatos tény, hogy a határozat végrehajtása meg sem kezdődött, a végelszámolási eljárás nem
indult meg, így a tárgy szerinti Kt. határozat – a Képviselő-testület szándékának végrehajtása, a
gazdasági társaság jogutód nélküli megszüntetése érdekében – módosításra, illetve kiegészítésre
szorul.
Arra teszek javaslatot, hogy a Mindszenti Városgazda Np. Kft. egyszerűsített végelszámolása
elrendelése tárgyában szülessen olyan határozat, amely a végelszámolás kezdő időpontjaként 2020.
december 31. napját jelöli meg.
Tájékoztatom a Tisztelt Polgármester Urat, hogy a további késedelmek elkerülése érdekében
tárgyaltam Dr. Kovács Pállal, a társaság gazdasági tanácsadójával, aki térítésmentesen vállalja a
végelszámolási eljárás „levezénylését.”
Tekintettel arra, hogy gazdasági társaságunkkal hatályos közfeladat-ellátási szerződésünk van,
annak 2020. december 31. napjáig történő megszüntetése is szükséges ahhoz, hogy a részére
korábban átadott feladatok ellátását 2021. január 1. napjától kezdődően a Polgármesteri Hivatal
szervezetébe integráltan tudjuk ellátni, ezzel biztosítva a tevékenység folyamatosságát.
A feladatellátás folyamatossága érdekében nyilvánvalóan humánerőforrásra is szükséges van a
Hivatalnak. Célszerűnek látszik a szükséges munkavállalói létszám átadása és átvétele tekintetében
megállapodást kötnünk a gazdasági társasággal, amely megállapodás eredményeként az átvétellel
érintett munkavállalók az Mt. 36. § (1) bek szerinti jogutódlás szabályai szerint kerülnek az átvevő
Polgármesteri Hivatal állományába. E jogügyleten alapuló átvétel időpontjában fennálló
munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek az átadóról az átvevő munkáltatóra szállnak
át.
Mindszent, 2020. december 7.
Tisztelettel:
dr. Végh Ibolya

jegyző
… /2020. (XII. 7.) sz. polgármesteri határozat
Tárgy: Mindszenti Városgazda Np. Kft. egyszerűsített végelszámolással történő
megszüntetése.
Határozati javaslat
A 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján:
1.)
A Mindszenti Városgazda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely és postázási
cím: 6630 Mindszent, Szabadság tér 31., adószám: 25450354-2-06, aktuális cégjegyzékszám 06-09022432, pénzforgalmi jelzőszám: Takarék Bank Zrt. 57400255-10007479-00000000, Statisztikai
számjel 25450354-3811-572-06) jogutód nélküli, a Társaság egyszerűsített végelszámolással
történő megszüntetéséről határozok.
2.)
Mindszent Város Önkormányzata a Társaság városüzemeltetéssel összefüggő feladatait,
illetve egyéb általa ellátott közfeladatot – az e tárgyban 2015. évben kötött, több alkalommal
módosított megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetését követően - 2021. január 1.
napjától a Mindszenti Polgármesteri Hivatal tevékenységébe integráltan látja el.
A feladatellátáshoz szükséges munkavállalói létszám átadása és átvétele tekintetében a Mindszenti
Polgármesteri Hivatal 2020. december 31. napjáig megállapodást köt a Mindszenti Városgazda Np.
Kft. -vel, amelynek eredményeként az átvétellel érintett munkavállalók az Mt. 36. § (1) bek szerinti
jogutódlás szabályai szerint kerülnek az átvevő Polgármesteri Hivatal állományába. E jogügyleten
alapuló átvétel időpontjában fennálló munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek az
átadóról az átvevő munkáltatóra szállnak át.
3.)
Az egyszerűsített végelszámolás kezdő időpontja 2020. december 31. napja legyen.
4.)
A Társaság egyszerűsített végelszámolásának kezdő napjával a végelszámolási feladatok
ellátására a társaság ügyvezetője, Pataki Sándor köteles.
5.)
A Mindszenti Városgazda Np. Kft. Felügyelő Bizottsága tagjai 2021. január 1. napjától
tevékenységükért tiszteletdíjban nem részesülnek.
Határidő: szöveg szerint
Felelős:

Dr. Végh Ibolya jegyző
Pataki Sándor ügyvezető

Erről a határozatról értesítést kap:
- Zsótér Károly polgármester
- Dr. Végh Ibolya jegyző
- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke
- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda
- Mindszenti Városgazda Np. Kft. ügyvezetője
K.m.f.

Zsótér Károly Sándor
polgármester

