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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület részére 

 

 
Tárgy: gazdasági társaságban történő részesedés megszerzésének 

jóváhagyása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
A WIS HOLDING Zrt. 2017-ben indult csődeljárásában – a hitelezők törvényben 
meghatározott arányának jóváhagyásával – csődegyezség született, melyet a 

Fővárosi Törvényszék jóváhagyott. A NAV hitelező fellebbezése nyomán eljárt 
másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság végzését megváltoztatta, a csődeljárást 

megszüntette és a cég ellen felszámolási eljárás megindítását kezdeményezte. A 
másodfokú bíróság döntése ellen az adós felülvizsgálati kérelmet nyújtott be. A 

Kúria a Gfv.VII.30.329/2018/7. számú, jogorvoslattal már nem támadható 
végzésével az eredeti csődegyezséget hagyta jóvá. 
 

A bíróság által jóváhagyott csődegyezség hatálya kényszerjelleggel terjed ki azokra 
a hitelezőkre is, akik az egyezséghez nem járultak hozzá, vagy az egyezség 

megkötésében nem vettek részt. Ennek megfelelően az egyezség, annak 
kényszerjellege folytán, Önkormányzatunkra is kiterjed. 
 

Az Önkormányzat elismert követelése 322.435,- forint, 2017. évi gépjárműadó 
hátralék. 

 
Az egyezségben az adós vállalta, hogy a csődegyezség jogerős jóváhagyását követő 
90 napon belül zártkörű alaptőke emelést hajt végre az elismert, mintegy 2,75 

milliárd forint hitelezői követelések 100%-ának megfelelő összegben. Az ennek 
eredményeként kibocsátott új törzsrészvényeket a hitelezők a követeléseiknek 

megfelelő névértékben vehetik át. 
 
Ha az Önkormányzat egy éven belül nem veszi át a részvényeket, úgy az adós 

jogosulttá válik azokat nyilvános értékesítési eljárás keretében elért legmagasabb 
áron értékesíteni. Ebben az esetben a befolyt vételárat kell a hitelező részére 

kifizetni. A hitelezők úgy is dönthetnek, hogy lemondanak az adóssal szembeni 
követelésükről, amely döntéssel a hitelezői igény 0 forint mértékben elégül ki. 
 

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 48/2012. (XI.30.) 

Önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdés a) pontja szerint a Képviselő-testület 
jogosult dönteni gazdasági társaság alapításáról, az abban való részesedés 
megszerzéséről, elidegenítéséről és a társaság megszűntetéséről, így a részvények 

átvételéről is a Képviselő-testületnek kell döntenie. 
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Az Önkormányzat tulajdonszerzésének egyéb jogszabályi akadálya, vagy korlátja 
nincs. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot 
szíveskedjen elfogadni. 

 
 

 
Budapest, 2018. szeptember 10. 
 

 
 

 
         Dr. Molnár Szabolcs 
 

 
 

 
 
Határozati javaslat 

 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat – a bíróság által jóváhagyott 

csődegyezségben foglaltak szerint – átveszi a WIS HOLDING Befektetési és 
Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: 1044 Budapest, 
Váci út 123., Cg. 01-10-043149) 322.435 darab, egyenként 1 forint névértékű, C 

sorozatú dematerializált törzsrészvényét és ezzel részesedést szerez a társaságban. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtása 

érdekében szükséges intézkedések megtételére és jognyilatkozatok kiadására. 
 
Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 
 


