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Heves Megyei Közgyűlés  

 

 H e l y b e n 

Javaslat 

Az Észak-magyarországi Társadalmi Célú Humánerőforrásfejlesztő 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolás útján történő 

megszüntetéséhez szükséges alapítói döntések meghozatalára 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

A Heves Megyei Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Észak-magyarországi 

Társadalmi Célú Humánerőforrásfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a 

továbbiakban: Humánerőforrásfejlesztő Nonprofit Kft.) projektcég a 2014-2020-as európai 

uniós pályázati ciklus keretében került megalapításra 2015-ben.  

A cég - alapításának tervezett célja szerint - a térség és azon belül is kiemelten Heves megye 

egyes terület-egységeinek társadalmi és gazdasági fejlődését tekintve, stratégiai jelentőségű 

fejlesztéseit kívánta szolgálni pályázati források kiaknázásával, az azokhoz kapcsolódó 

pályázatok előkészítésével, megvalósításával és fenntartásával; a pénzügyi-gazdasági 

átláthatóság érdekében a területfejlesztési, területrendezési, a Heves Megyei Integrált Területi 

Program megvalósítását biztosító koordinációs és a jogszabály szerint kötelezően ellátandó 

projektmenedzsmenti feladatoktól némileg elkülönítetten.  

 

Annak ellenére, hogy a Humánerőforrásfejlesztő Nonprofit Kft. közreműködőként részt vett a 

fenti célokkal összefüggő projekt megvalósításában, az alapítás céljaként kitűzött, profilba 

illeszkedő pályázati források viszonylagos korlátozottsága miatt a cég tevékenységének 

kiüresedése indokolttá teszi a jogutód nélküli megszüntetés mérlegelését és a cég 

végelszámolás keretében történő megszüntetése tárgyában való döntéshozatalt.  

 

A gazdasági társaság ügyvezetőjével és felügyelőbizottságának elnökével történt előzetes 

egyeztetést követően javaslom, hogy a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzata, valamint a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló önkormányzati rendelet vonatkozó rendelkezései alapján a Heves Megyei 

Önkormányzat, mint a nevezett gazdasági társaság tekintetében egyszemélyes tulajdonos 

nevében a cég végelszámolással történő, jogutód nélküli megszűnése tárgyában hozza meg 

döntését.  

 



 

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést arról, hogy a Humánerőforrásfejlesztő Nonprofit Kft. 

alapításkor rendelkezésre bocsátott tőkéjének (3.000.000,-Ft) megfelelő összegű vagyonát 

megőrizve annyi további bevételt realizált (pl. a Megyei Önkormányzat Klímastratégiájának 

kidolgozásával összefüggő pályázatban való aktív részvétel útján), amely a végelszámolás 

során, az eljárással együtt járó kiadásoknak (eljárási illeték, díjak) megfelelő fedezetet biztosít. 

A cég nem rendelkezik tárgyi eszközökkel, munkavállalói nincsenek. A 

Humánerőforrásfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője feladatait megbízásos jogviszonyban, 

ingyenesen látja el, a Közgyűlés döntésétől függően a végelszámolói feladatok ellátását is 

hasonló módon vállalta ellátni. 

 

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 

VIII. fejezete rendelkezik a végelszámolás szabályairól.  A vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések értelmében a Közgyűlésnek két lépésben kell majd döntéseket hoznia: 

  

1. első alkalommal a végelszámolás elhatározásakor szükséges rendelkezni:  

-   a cég jogutód nélküli megszűnéséről és a végelszámolás elrendeléséről, 

-   meg kell állapítani a végelszámolás kezdő időpontját, amely nem lehet korábbi, 

mint az erről hozott döntés időpontja és 

- meg kell választani a végelszámolót és rendelkezni szükséges díjazásának 

mértékéről, ugyanis a végelszámolás kezdő időpontjában a Kft. ügyvezetőjének 

megbízatása megszűnik és a végelszámolás kezdő időpontjától a cég önálló 

képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselőjének a végelszámoló minősül, 

 

2.  ezt követően – a volt ügyvezető és a végelszámoló jogszabályban előírt intézkedései 

után -, a végelszámolás befejezésekor szükséges döntést hozni: 

-  a Kft-nek a végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal készített 

mérlegbeszámolója elfogadásáról,   

-  a Kft. utolsó üzleti évéről készült beszámolója és a végelszámoló zárójelentése (záró 

vagyonmérleg és végelszámolási zárómérleg) elfogadásáról, 

-  a vagyonfelosztási javaslatról, 

-  a Kft. iratanyaga őrzési- és egyéb költségeinek viseléséről és végül 

- a Kft. jogutód nélküli megszűnésének kimondása tárgyában azzal, hogy a cég 

ténylegesen a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg. 

Az előterjesztést a Közgyűlés valamennyi bizottsága megtárgyalta és az Ügyrendi és 

Nemzetiségi Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 4 

igen szavazattal egyhangúlag, a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága 11 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatta annak közgyűlési megtárgyalását és a határozati javaslat 

elfogadását. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság ülésén elhangzott kezdeményezés alapján jelen 

előterjesztéshez csatolásra került a cég 2017. évi beszámolója is a Közgyűlés tájékoztatása 

céljából.   

 

 



 

Mindezek előre bocsátását követően kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést 

tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el! 

 

Eger, 2018. június 20. 

                                                                                         Szabó Róbert 

 

Törvényességi szempontból ellenőriztem: 

 

 

            Dr. Barta Viktor 

        Heves Megye Főjegyzője 

  

 

 

   

Határozati javaslat: 

1. ) A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elhatározza az Egri Törvényszék 

Cégbírósága által Cg. 10-09-035476 cégjegyzékszámon bejegyzett Észak-magyarországi 

Társadalmi Célú Humánerőforrásfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

jogutód nélküli megszűnését és elrendeli a cég végelszámolását.  

A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése a végelszámolás kezdő időpontját 2018. július 

1. napjában állapítja meg.  

 

2.) A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Egri Törvényszék Cégbírósága által 

Cg. 10-09-035476 cégjegyzékszámon bejegyzett Észak-magyarországi Társadalmi Célú 

Humánerőforrásfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolójának 

Tóth Zsolt ügyvezetőt (an.: Szalóki Margit, születési ideje: 1964. január 9., lakcíme: 3000 

Hatvan, Jókai utca 22.) választja meg, aki feladatait ingyenesen látja el.  

 

3.) A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Elnökét, hogy ezen döntést 

az Észak-magyarországi Társadalmi Célú Humánerőforrásfejlesztő Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság ügyvezetőjével, Tóth Zsolttal közölje, valamint arra, hogy a vele 

kötött megbízási szerződét a végelszámolói feladatok ellátására vonatkozóan – a 

Közgyűlés döntésének megfelelő tartalommal - módosítsa. A Közgyűlés felhatalmazza 

Elnökét, hogy a cég végelszámolással történő megszüntetése kapcsán a végelszámolás 

befejezésekor alapítói jogkörben hozandó közgyűlési döntést megelőző időben az eljárás 

során szükségessé váló alapítói nyilatkozatokat és intézkedéseket megtegye. 

 

                                                   Felelős:    Szabó Róbert 

                                                                    Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

                                                                    

                                                                   

                                                  Határidő: értelem szerint, figyelemmel  

  az Észak-magyarországi Társadalmi Célú 

Humánerőforrásfejlesztő Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság végelszámolásából adódó                                                         

nyilatkozattételi és eljárási határidőkre 
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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 
a 2017. évi beszámolóhoz 

 
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI TÁRSADALMI CÉLÚ 

HUMÁNERŐFORRÁS 
FEJLESZTŐ NONPROFIT KFT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.” 
 
 
 

EGER, 2018. május 29.  
 
                                                                                                        Tóth Zsolt 
                                     ügyvezető 
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1. Általános rész 

 
1. A Társaság bemutatása  
 
1.1 Alakulás, a gazdálkodó fő célja  
A Társaságot a cégbíróság 2015. december 9.-én jegyezte be. A Társaság 
létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a 
szinten tartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon 
jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön.  
 
1.2 Tevékenységi kör  
A Társaság fő-tevékenységi köre (TEÁOR száma): 8413’08 Üzleti élet szabályozása, 
hatékonyságának ösztönzése  
 
1.3 Cím  
A Társaság cégbejegyzés szerinti székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.  
 
1.4 Alapító  
A Társaság alapítója:  
Heves Megyei Önkormányzat  
3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.  
 
1.5 Ügyvezető  
A Társaság ügyvezetője: Tóth Zsolt  
 
1.6 A vállalkozás folytatásának elve  
A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, 
körülmény nem állt fenn, a Társaság a belátható jövőben is fenn tudja tartani 
működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy 
jelentős csökkenése.  
2. A számviteli politika alkalmazása  
 
2.1 Könyvvezetés módja  
A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló 
összeállítása  megbízott  külső szolgáltató feladata.  
A társaság kettős könyvvitelt vezet.  
 
2.2 Könyvvezetés pénzneme  
A Társaság könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és 
szabályai szerint vezeti.  
2.3 Könyvvizsgálat  
A Társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett. 
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2.4 Beszámoló formája és típusa  
A Társaság a tárgyidőszakra a várható gazdasági adatok miatt egyszerűsített éves 
beszámolót készít.  
Az eredmény megállapításának választott módja: összköltség eljárás.  
A Társaság a beszámolóban a mérleget „A”, az eredmény-kimutatást „A” változatban 
állította össze.  
 
2.5 Üzleti év  
Jelen beszámoló a 2017. január 01. – 2017. december 31. közötti időszakot öleli fel, a 
mérleg fordulónapja 2017. december 31. 
  
2.6 Mérlegkészítés időpontja  
A mérlegkészítés választott időpontja 2018. május 30. Az ezen időpontig ismertté 
vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények 
hatásait a beszámoló tartalmazza.  
 
2.7 Jelentős összegű hibák értelmezése  
Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák 
hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti 
évre készített beszámoló eredeti mérleg főösszegének 2%-át, vagy az 500mFt-ot 
meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a 
tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül 
bemutatásra.  
 
2.8 Lényeges hibák értelmezése  
A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt 
hibák, ha összevont és göngyölített hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év 
mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20% -kal változik.  
 
2.9 Ismételt közzététel alkalmazása  
A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása 
esetén a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított 
adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét 
megelőzően ismételten közzé kell tenni.  
A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló 
kiegészítő mellékletében kell bemutatni.  
 
2.10 Jelentős összhatás értelmezése  
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a  
tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek 
összhatása által valamely mérleg- vagy eredmény-kimutatás sor értéke 1 millió 
forintot meghaladó értékben változik.  A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez  
képest nem változott. 
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2.11 Értékcsökkenési leírás elszámolása  
 
Értékcsökkenési leírás módja  
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése – az egyedi eszköz várható 
használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb 
körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével – általában az 
eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás 
elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.  
 
Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása  
A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi 
termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési 
leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési 
leírást tervezni nem kell.  
 
Nem jelentős maradványérték  
A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás 
tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke 
valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 ezer Ft-ot.  
 
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása  
Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték 
akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a 
különbözet meghaladja a 100 ezer Ft-ot.  
 
Értékcsökkenési leírás változásának hatása  
Az értékcsökkenési leírás módjában a jogszabályi változásokon túl további 
változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.  
 
2.12 Értékhelyesbítések alkalmazása  
A Társaság az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem 
értékhelyesbítés, sem értékelési tartalék nem szerepel.  
 
2.13 Ki nem emelt tételek értékelése  
Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek 
értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt.  
 
2.14 Számviteli politika más változásainak hatása  
A számviteli politika más, meghatározó elemiben a jogszabályi változásokon túl 
jelentős módosítás nem történt  
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2.15 Leltározási szabályok  
Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik.  
 
2.16 Pénzkezelési szabályok  
A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik.  
 
2.17 Eltérés a törvény előírásaitól  
A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a 
törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.  
 
3.Mérleghez kapcsolódó kiegészítések  
 
3.1. A mérleg tagolása  
 
Új tételek a mérlegben  
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.  
 
Tételek továbbtagolása a mérlegben  
A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem 
élt.  
 
3.2. Kezelésbe vett eszközök a mérlegben  
A mérlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszköz nem szerepel.  
 
3.3. Befektetett eszközök  
A Társaság befektetett eszközzel nem rendelkezik  
 
Befektetett pénzügyi eszközök:  
A Társaság befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezik.  
 
Forgóeszközök  
 
3.4. Készletek  
A társaság készletekkel nem rendelkezik 
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3.5. Követelések alakulása  
A Társaság követelései az alábbiak:  
 

- Vevők:     0 ezer Ft 
 
 
3.6. Pénzeszközök 
 
        Bankszámla:     3.915  ezer Ft 
        Pénztár:                    7  ezer Ft 
 
 
3.7. Időbeli elhatárolások  
Aktív időbeli elhatárolások elszámolására    0 ezer Ft.  
Passzív időbeli elhatárolások elszámolására 0 ezer Ft.  
 
3.8. Saját tőke  
 
Saját üzletrészek  
A Társaságnak visszavásárolt saját üzletrésze nincs.  
 
A saját tőke változása  
A Társaság alapítója 2015. november 26-án befizette a törzstőkét a Társaság 
bankszámlájára.  

- Saját tőke                     1.829 ezer Ft 
- Jegyzett tőke                3.000 ezer Ft 
- Eredmény tartalék    -         8 ezer Ft 
- Adózott eredmény    -  1.163 ezer Ft 

 
Lekötött tartalék jogcímei  
A Társaságnak lekötött tartaléka nincs.  
 
Értékhelyesbítések alakulása  
A Társaság a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott 
értékhelyesbítése nincs.  
 
3.9. Kötelezettségek  
 
Hosszú lejáratú kötelezettségek  
Hosszú lejáratú kötelezettség a Társaságnál tárgyévben  0 ezer Ft.  
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Rövid lejáratú kötelezettségek  
Rövid lejáratú kötelezettségek az alábbiak: 
       - Szállítók                               0 ezer Ft 
       -  Adók   ÁFA                     653 ezer Ft 
       - Jövedelem elsz. számla         0 ezer Ft 
       - Előleg                             1.440 ezer Ft 
 
4. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések  
   2017. évben tevékenységet már végzett a KFT.  
    Bevétel:                                                      2.839 ezer Ft 
    Kiadások:  

- Igénybevett szolgáltatás költségei:      3.466 ezer Ft 
- Személyi jellegű ráfordítások:                519 ezer Ft 
- Értékcsökkenési leírás(kisösszegű):         17 ezer Ft 
- Üzleti tevékenység eredménye:        - 1.163 ezer Ft 

    
   Egyéb szolgáltatás értéke 

- banki költség        61 ezer Ft 
Pénzügyi műveletek eredménye 
- kamat jóváírás                                   0 ezer Ft 
 
Adózás előtti eredmény           -     1.163 ezer Ft             

 
 
4.8. Adófizetési kötelezettség            635  ezer Ft 
 
5. Tájékoztató adatok  
 
5.1. Bér-és létszámadatok  
 
Létszámadatok  
A tárgyévben a Társaság 0 fő alkalmazottat foglalkoztatott. 
Béradatok: 

- bérköltség:                                        0 ezer Ft 
- bérjárulékok:                                     0 ezer Ft 
- Egyéb szem. jellegű kifizetések:   519 ezer Ft      

 
 
5.2 A vezető tisztségviselők részére előleg, kölcsön folyósítása  
A vezető tisztségviselők részére a Társaság előleget, kölcsönt nem folyósított, 
nevükben garanciát nem vállalt. 
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5.3 Felügyelőbizottság  
A Társaságnál Felügyelő Bizottság működik.  
 
5.4 Kapott támogatások bemutatása  
A Társaság, támogatást nem vett igénybe.  
 
5.5 Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költsége  
Kutatás, kísérleti fejlesztés a tárgyévben nem volt.  
 
5.6 Környezetvédelem  
A Társaság környezetre káros tevékenységet nem folytat, így környezetvédelemmel 
kapcsolatos eszközei és kiadásai nincsenek.  
 
5.7. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok  
A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése 
elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény-kimutatásban 
történő bemutatásához. 


