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Előterjesztés 
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~ m . számú előterjesztés 

a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
végelszámolásának lezárásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületemint alapító 2011. 
augusztus 26-i ülésén döntött a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. jogutód nélküli 
megszüntetéséről, amelynek formája végelszámolás. 

A Képviselő-testület a végelszámolási eljárás lefolytatására az EXEREM Gazdasági 
Szolgáltató Kft.-t (cégjegyzékszáma: 01-09-269955) bízta meg. A Kft. képviseletében eljáró 
Schuszter János végelszámoló jelentette, hogy a végelszámolás 2013. február 12-én 
befejeződött, a társaság végelszámolási zárómérlege, a záró (egyszerűsített) mérleg és a 
vagyonfelosztásijavaslat elkészült, azt az alapító részére megküldte (2. melléklet). 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2013. február 18. 

Törvényességi szempontból ellenjegyezte: 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2013. (II. 21.) határozata 
a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

végelszámolásának lezárásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületemint alapító az 
EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft. mint végelszámoló által a Kőbányai Média és 
Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolása befejezésére tekintettel 
elkészített és az alapító elé terjesztett, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény lll. § (l) bekezdése szerinti adóbevallásokat a 
végelszámolás utolsó üzleti évéről készült számviteli törvény szerinti beszámolót, a 
vagyonfelosztási javaslatot és a végelszámolási időszak gazdasági eseményeinek 
bemutatásáról szóló összefoglaló értékelést (zárójelentést) elfogadja. 

2. Az alapító megállapítja, hogy a Társaság 2011. augusztus 26-ai kezdőnappal elhatározott 
végelszámolása 2013. február 12-én befejeződött. Az alapító a végeiszámolót-aki feladatát 
külön megállapodás szerinti díjazásért látta el - a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit 
Kft. törlésének hatályával tisztségéből felmenti. Az alapító a továbbiakban a cég 
iratanyagának őrzését saját maga vállalja. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a jegyző 



V égeiszámolási Zárójelentés 
a Kőbányai Média és Kolturális Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság" végelszámolás alatt" 
végelszámolásának befejezéséhez 

l. A végelszámolás kezdete 

A Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (ll 05 Budapest, 
Előd utca 1., cégjegyzékszáma: 01-09-921169, adószám: 21534056-2-42) alapítója 2011. 
augusztus 26. napján elhatározta a társaság jogutód nélküli megszűnését, melynek formája 
végelszámolás. 

A végelszámolás kezdőnapja 2011. augusztus 26. Az alapító által felkért végelszámoló az 
EXEREM Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: l 042 Budapest, 
Árpád utca 57-59., cégjegyzékszáma: 01-09-269955), képviseletében eljárva: Schuszter János 
(anyja neve: Mezei Róza, lakcím: 1173 Budapest, Borsó utca 58. l. em. 3.) végelszámoló 
természetes személy. 

2. A végelszámolás 

A végelszámolási eljárás megindítását az illetékes Fővárosi Cégbíróság a cégjegyzékbe 
bejegyezte, majd kezdeményezte annak Cégközlönyben történő közzétételét. A 
végelszámolást elrendelő és a hitelezőket az igénybejelentésre felhívó végzés a 
Cégközlönyben 2011. október 6. napján megjelent. A végelszámolási eljárásban a 
Cégközlönyben történt közzétételt követően a nyitvaálló határidőn belül a társasággal 
szemben az alábbi hitelezői igénybejelentések érkeztek: 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Zámboriné Vizi Olga Könyvvizsgáló 
Suborits Kft. 

162.150,- Ft 
281.250,- Ft 
270.000,- Ft 

E mellett a Társaság felügyelőbiztossági tagjainak és elnökének tiszteletdíjának tárgyában, 
2012. március 12. napján az alapító képviselő-testülete által elfogadott 97/2012. (II.23.) számú 
határozat értelmében a felügyelőbiztosság tagjai és elnöke részére egy összegű, 5 havi 
tiszteletdíj utólagos kifizetéséről határozott, melynek összértéke: 1.079.500,- Ft. 

A Társaság végelszámolása során bejelentett hitelezői igények és a felügyelőbizottság részére 
kifizetendő tiszteletdíj vonatkozásában 2012. április 16. napján alapító vállalta összesen 
3.697.900,- Ft összegű pénzeszköz átadását, mely tartalmazza végelszámoló díját is. 

Ezen pénzösszeg 2012. május 7. napján a megállapodsában foglalt bankszámlán jóváírásra 
került, abból végelszámoló a megállapodás szerinti kifizetéseket maradéktalanul teljesítette a 
jogosultak részére. 



3. A végelszámolás befejezése 

A Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság "végelszámolás 
alatt" (1105 Budapest, Előd utca 1., cégjegyzékszáma: 01-09-921169, adószám: 21534056-2-
42) alapítója által 2011. augusztus 26-ai kezdőnappal elhatározott végelszámolás 2013. 
február 12. napjával befejeződött. 

A társaság végelszámolási zárómérlege, a záró (egyszerűsített) mérleg és a vagyonfelosztási 
javaslat elkészült, az alapító részére jóváhagyásra átadásra került. A társaságnak tartozása nem 
maradt. 

A végelszámolás befejezésére tekintettel a végelszámoló az illetékes cégbíróságnál 
kezdeményezni fogja a társaság cégnyilvántartásból történő törlését, továbbá javasolja, hogy a 
társaság iratanyaga az alapítónál kerüljön elhelyezésre. 

Budapest, 2013. február 12. 

Schuszter János 
(EXEREM Kft.) 

végelszámoló 
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Vagyonfelosztási/kiadási j avaslat 

A Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
"végelszámolás alatt" (1105 Budapest, Előd utca l., cégjegyzékszáma: 01-09-921169, 
adószám: 21534056-2-42) végelszámolási eljárásában a hitelezői igények kielégítése után 
fennmaradó, az alapító részére a javaslat elfogadását és a Ctv. 112. § (3) bekezdésre tekintettel 
a társaság cégnyilvántartásból törlését követő 30 napon belill kiadásra rendelt vagyonelemek 

fennmaradó Budapest Főváros X kerület EXEREM Kft. felé 

vagyonelem piaci érték Kőbányai Önkormányzat végeiszámotói díjként 
alapító felé kiadásra kerül kiadásra kerül 

2.251.000,- Ft 2.251.000,- Ft 346.000,- Ft 1.905.000,- Ft 

A végelszámoló rögzíti, hogy végelszámolói tevékenységét a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat, mint a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság alapítójával 2011. augusztus 26. napján kötött megállapodás szerinti 
díjazás ellenében látta el, továbbá javasolja, hogy a cég iratanyagának őrzését a végelszámolás 
befejezését követően alapító lássa el. 

A végelszámoló a fenti, a végelszámolási zárómérlegnek megfelelő vagyonfelosztásí/kiadási 
javaslatot elfogadásra alapító elé terjeszti. 

Budapest, 2013. február 12. 

· Schuszter János 
(EXEREM Kft.) 

végelszámoló 


