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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 
 
 
Tárgy:  Javaslat az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. részére lekötött 
tartalékba történő pótbefizetésre 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az Újpesti Média Szolgáltató Közhasznú Társaság kényszer-végelszámolását – 
miután a társaság akkori vezetése nem tett eleget határidőben a közhasznú 
társaságok korlátolt felelősségű társaságokká való átalakulására vonatkozó 
jogszabályi kötelezettségének – a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2010. 
február 2. napján meghozott és 2010. május 26. napján jogerőre emelkedett 
végzésével rendelte el. A Bíróság a végelszámolói feladatok ellátására először a 
felszámolók névjegyzékéből egy külső céget jelölt ki, azonban ezt a végzést a 
társaság akkori ügyvezetője Nemesházi Beatrix fellebbezése nyomán  
megváltoztatta és jogerősen az ügyvezetőt bízta meg a kényszer-végelszámolói 
teendőkkel. 
Miután Nemesházi Beatrix a jogszabály által előírt végelszámolói 
kötelezettségeinek nem megfelelően tett eleget, így az Önkormányzat 2010. 
novemberében kezdeményezte, hogy a Bíróság a volt ügyvezetőt végelszámolói 
tisztségéből mentse fel. A felmentését a nevezett maga is kérte, arra hivatkozva, 
hogy kötelezettségeinek nem tud eleget tenni. 
A Bíróság ezt követően 2011. májusában a társaság új kényszer-
végelszámolójának az A+P MÓDSZER Gazdasági Tanácsadó Kft.-t jelölte ki. A 
végelszámoló a társaság korábbi tevékenységét, illetve a kényszer-
végelszámoláshoz vezető okokat jelenleg is vizsgálja. 
 
A kényszer-végelszámoló a cég számítástechnikai és híradástechnikai 
eszközeinek értékesítésére a jogszabályoknak megfelelően 2012. februárjában 
nyilvános pályázatot írt ki, melyre az Újpesti Sajtó Kft. érvényes ajánlatot 
nyújtott be. A pályázat nyertese az Újpesti Sajtó Kft. lett 3.100.000,- Ft, + ÁFA 
vételáron. Az eszközök a társaság működése érdekében mindenképpen 
szükségesek, azok pótlására akár beruházás, akár bérlet formájában a Kft. 
forrásokkal nem rendelkezik. 
Javaslom, hogy az Önkormányzat a működéshez szükséges eszközök 
tulajdonjogának megszerzése és így a Kft. veszteséges működésének 
megakadályozása miatt lekötött tartalékba befizetést eszközöljön az Újpesti 
Sajtó Kft. részére 4.000.000,- forint értékben. 
 
Ú j p e s t, 2012. március 20. 
 
 
     
         Dr. Molnár Szabolcs 
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Határozati javaslat 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat, mint az Újpesti Sajtó 
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja a Társaság 
részére 4.000.000,- forint összegű lekötött tartalékba történő pótbefizetést 
eszközöl az esetleges veszteségek elkerülése céljából, amiből a munkájához 
szükséges eszközöket kell megvásárolnia. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a lekötött tartalékba történő 
befizetéshez szükséges szerződés megkötésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 30 nap 


