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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Mint az valamennyi képviselőtársam előtt ismert, Önkormányzatunk tagja a Csepel Művek 
Ipari Park Szolgáltató Közhasznú társaságnak, melyet Cg. 01-14-000465 szám alatt tart 
nyilván a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság. A társaság másik tagja a Csepeli Munkaadók 
és Gyáriparosok Egyesülete.  
 
A 2006. július 1-jén hatályba lépett gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365. 
§ (3) bekezdésében foglaltak szerint 
 

„közhasznú társaság 2007. július 1-jét követő két éven belül társasági szerződése 
módosításával nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működhet tovább, más 
nonprofit gazdasági társasággá alakulhat át vagy jogutód nélküli megszűnését 
határozhatja el. A közhasznú társaság 2009. június 30-ig köteles a cégbíróságnál 
nonprofit gazdasági társaságként történő nyilvántartásba vételét kérni, vagy jogutód 
nélküli megszűnését a cégbíróságnak bejelenteni. E határidő eredménytelen eltelte 
után a cégbíróság a társsággal szemben a megszűntnek nyilvánítás törvényességi 
felügyeleti intézkedést alkalmazza.” 

 
A társaság másik tagja, a Csepeli munkaadók és Gyáriparosok Egyesülete 2009. május 26. 
napján tartott évi rendes közgyűlésén arról döntött, hogy – tekintettel arra, hogy a társaság 
vagyonának rendezéséhez, a társaság tulajdonában lévő utak önkormányzati tulajdonba 
történő átadásához még több idő szükséges – a Csepel Művek Ipari Park Szolgáltató Kht. 
nonprofit Kft-vé történő átalakítását kezdeményezi. 
 
Fentiekre tekintettel kérem a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogassa. 
 
 
Budapest, 2009. június 8. 
 
       Tóth Mihály 
       polgármester 
 
 
HATÁROZATI  JAVASLATOK 
 

1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Csepeli Munkaadók és Gyáriparosok Egyesülete 2009 május 26. napján hozott 
döntéssel – melynek értelmében  Csepel Művek Ipari Park Szolgáltató Közhasznú 
Társaság nonprofit Kft-vé történő átalakítását kezdeményezi – egyetért. Felkéri a 
polgármestert, hogy a döntésről a Csepeli Munkaadók és Gyáriparosok Egyesületét 
értesítse, az átalakítás cégbírósági bejegyzéséhez szükséges okiratokat az 
önkormányzat képviseletében aláírja. 

 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
     végrehajtásra: 2009. június 30. 

 
 A határozati javaslat elfogadásához a Képviselők egyszerű többségének támogató szavazata szükséges. 
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