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Tisztelt Képviselő-testület!

A Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) előírja, hogy a
közhasznú társaság köteles 2007. július 1-ét követő két éven belül választani az alábbi
lehetőségek közül:

1.  a társasági szerződés módosításával nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik
tovább, vagy

2.  más nonprofit gazdasági társasággá alakul át (ezen belül önkormányzatok számára csak
nonprofit részvénytársasággá történő átalakulásra van lehetőség), illetve

3.  jogutód nélkül megszűnik.

Közhasznú társaság gazdasági társasággá nem alakulhat át. (Polgári Törvénykönyv 60. §)

Ha a közhasznú társaság úgy dönt, hogy tevékenységét gazdasági társasági formában tovább
kívánja folytatni, úgy ezen nonprofit gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség
nem osztható fel, az a társaság vagyonát gyarapítja. A nonprofit gazdasági társaság üzletszerű
gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat. A társaság nonprofit jellegét a
gazdasági társaság cégnevében a társasági forma megjelölésénél fel kell tüntetni.
Amennyiben a közhasznú társaság nem kft.-ként, hanem más nonprofit részvénytársasági
formában kíván továbbműködni, úgy a Gt. átalakulásról szóló szabályait kell alkalmazni.
Ennek értelmében az átalakulásról a legfőbb szervnek kell határoznia, főszabályként
kétlépcsős eljárás keretében (a társasági szerződés, alapító okirat ettől eltérően rendelkezhet).
A vezető tisztségviselők kötelesek elkészíteni az átalakuló vagyonmérleg-tervezetét és
vagyonleltár tervezetét; a jogutód gazdasági társaság (nyitó) vagyonmérleg-tervezetét és a
vagyonleltár tervezetét, valamint társasági szerződését (alapító okiratát). Az átalakulással
létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezete eltérhet az átalakuló társaság
vagyonmérleg-tervezetétől. Ez esetben a társaság köteles átalakulási tervet készíteni, melyben
meg kell jelölni a tőkeszerkezet átrendezésének okait és a megvalósítás módját.
A vagyonmérleg-tervezet fordulónapjától a döntés időpontjáig nem telhet el hosszabb idő,
mint három hónap. A szerződés aláírását követő nyolc napon belül köteles a Cégközlönyben
történő közzétételt kezdeményezni.
A létrejövő társaság előtársaságként nem működhet.
Bármelyik társasági forma választása esetén felügyelő bizottság és könyvvizsgáló választása
kötelező.
Amennyiben a közhasznú társaság úgy dönt, hogy jogutód nélkül megszűnik, úgy a társaság
tagjai részére az esetleg meglévő tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetétjeik
alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladóan megmaradt vagyont közhasznú célra kell
fordítani.
A közhasznú társaság 2009. június 30-ig köteles a cégbíróságnál a nonprofit gazdasági
társaságként történő nyilvántartásba vételét kérni, vagy jogutód nélküli megszüntetését
bejelenteni. A határidő eredménytelen elteltét követően a cégbíróság törvényességi felügyeleti
eljárás keretében a társaságot megszűntnek nyilvánítja. Tekintettel a már említett Ptk-s
korlátozásra; a fent említett határidőig van lehetősége a közhasznú társaságnak annak
eldöntésére, hogy mely profitorientált tevékenységeket kívánja megtartani a létrejövő
nonprofit gazdasági társaságban és mely tevékenységek végzésével kíván felhagyni, akár oly
módon, hogy (profitorientált) gazdasági társaságot (rt.-t, kft.-t) alapít ezek ellátására.



3

Gödöllő Város Önkormányzata egyedüli tulajdonosa és alapítója három közhasznú
társaságnak, mely társaságokra az előzőekben ismertetett jogszabályi rendelkezéseket
alkalmazni kell.

1. A Petőfi Sándor Művelődési Központ Kht.-t 2001-ben alapította az önkormányzat. A
társaság a kiemelten közhasznú minősítést megkapta. Fő tevékenysége az alkotó és előadó
művészet. Gödöllő Város Önkormányzata ezen közhasznú társasága útján gondoskodik - mint
helyi közszolgáltatásról - a helyi közművelődési feladatok ellátásáról. A társaság tiszta
profilú, tevékenységére tekintettel nem merülhet azok bármelyikének piaci szférába
helyezése. Kötelező átalakítása során a nonprofit kft.-vé történő átalakulás a legkézenfekvőbb
megoldás. Más nonprofit gazdasági társasági formaválasztás további anyagi erőforrások
bevonását a cég gazdálkodásába nem tenné lehetővé, ugyanakkor a működési költségek
növelését eredményezné.

2. A Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Kht.-t 1999-ben alapította az
önkormányzat. Alaptevékenysége a gyermekétkeztetés, mint helyi közszolgáltatási feladat.
Mellette - közhasznú tevékenységének elősegítése érdekében - nem közhasznú, egyéb
tevékenységeket is végez, közétkeztetési körben a városi intézményekben dolgozók felnőtt
étkeztetését, szociális étkeztetést, vendéglátói tevékenységi körben éttermi, illetve
mozgóvendéglátás és italszolgáltatást nyújt, továbbá jelen idő szerint üzemelteti a
balatonlellei gyermeküdülőt az alapítótól kapott megbízás alapján. A Kalória Kht. is tiszta
profilú társaság, tevékenységét részben közhasznú, részben üzleti tevékenységként végzi. A
társaság jellegéből adódóan az alapfeladatok magas színvonalú ellátása tekinthető az
elsődleges célkitűzésnek, mely a gazdálkodást meghatározza. A kötelező átalakulás
előzményeként a Kalória Kht. ügyvezető igazgatója indokoltnak látta egy gazdasági
átvilágítás elvégeztetését. Ennek elkészülte után, megállapításait alapul véve, megalapozott
döntést tudunk hozni az átalakítás kérdésében.

3. A VÜSZI Városüzemeltető és Szolgáltató Kht.-t 1997-ben alapította meg az önkormányzat.
A társaság tevékenységei szerteágazóak. Közhasznú tevékenységei: út-, hídfenntartás, park-
és közterület-fenntartás, szemétszállítás és -ártalmatlanítás, gyepmesteri tevékenység, temető
fenntartás. Közhasznú tevékenységei mellett számos egyéb és kisegítő tevékenységet végez, a
mélyépítéstől a parkolási szolgáltatásig, strand és sportlétesítmények üzemeltetését látja el.
Tevékenységeiről a társaság évről évre úgy számol be, hogy azok költségigénye, illetve az
elérhető bevételek nagysága adott tevékenységekre nézve elkülönítetten is követhető legyen
az alapító számára. A VÜSZI Kht. esetében összegezve megállapítható, hogy
tevékenységeinek nyereségtartalma, illetve ezek ellátásához a magántőke bevonásának
lehetősége igen eltérő. A társaság által ellátott közszolgáltatási és egyéb feladatok egy része
piaci feltételek mellett is biztosítható (pl. hulladékgazdálkodási feladatok, létesítmény-
üzemeltetés, stb.). A VÜSZI Kht. kötelező átalakítása kapcsán külön elemzést és értékelést
kíván meg az a kérdés, hogy a társaság jelenlegi tevékenységeinek (feladatainak) ellátása a
jövőt illetően milyen módon, milyen keretek közt és gazdasági feltételekkel történjen.
Javaslom, hogy ehhez elsőként maga a társaság kapja meg az alapítótól a lehetőséget
javaslatai kidolgozására.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy alapítói jogkörében a határozati javaslatokban
foglaltak szerint hozza meg döntését az önkormányzati tulajdonú közhasznú társaságok
kötelező átalakulásának előkészítéséről.
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I.  H a t á r o z a t i     j a v a s l a t

Gödöllő Város Önkormányzata a Petőfi Sándor Művelődési Központ Kht.-t 2009. július 1-ig
nonprofit korlátolt felelősségű gazdasági társasággá kívánja átalakítani. A Képviselő-testület
felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy az átalakítással kapcsolatos teendők időbeli ütemtervét
terjessze elő az alapítónak jóváhagyásra.

Határidő: a Képviselő-testület szeptemberi ülése
Felelős:    Kovács Balázs ügyvezető igazgató

II.  H a t á r o z a t i     j a v a s l a t

A Képviselő-testület egyetért a Kalória Kht. gazdasági átvilágításának elkészíttetésével,
tudomásul veszi, hogy a társaság ügyvezető igazgatója ennek összeállítása iránt intézkedett.
Felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy a gazdasági átvilágítás szakértői anyagát ismertesse az
alapítóval és annak alapján tegyen javaslatot a Kalória Kht. átalakítására.

Határidő:  a Képviselő-testület szeptemberi ülése
Felelős:    Hatolkai Szaniszló ügyvezető igazgató

III.  H a t á r o z a t i     j a v a s l a t

A Képviselő-testület felkéri a VÜSZI Városüzemeltető és Szolgáltató Kht. ügyvezető
igazgatóját, hogy dolgozza ki javaslatát a társaság átalakítására. A javaslat terjedjen ki arra is,
hogy a társaság által ellátott feladatok közül melyeket és milyen formában lehetséges az
átalakítást követően piaci feltételek mellett ellátni, illetve melyek azok a tevékenységek
amelyeket a jogutód társaság (társaságok) végez (végeznek) az átalakulás után.

Határidő:  A Képviselő-testület szeptemberi ülése
Felelős:     Bokor Árpád ügyvezető igazgató

G ö d ö l l ő, 2008. június 18.

Dr. Gémesi György
       Polgármester

Az előterjesztés szövege hiteles: Lukács Adrienn
       szervezési vezető tanácsos


