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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület a 332/2019. (X. 31.) Kt. határozatában nyilvánította ki a kizárólagos 
tulajdonában álló Dombó-Média Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. január 
1. napjával jogutód nélküli megszüntetésének szándékát. A 335/2019. (XI. 8.) Kt. 
határozatában a képviselő-testület felkérte a társaság felügyelőbizottságát arra, hogy 
vizsgálja meg a Kft. további finanszírozási igényét és annak eredményét 2019. november 
29. napjáig terjessze a képviselő-testület elé.  
 
A fentiek alapján – a társaság felügyelő bizottságával egyetértésben - az alábbi 
tájékoztatást és javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé. 
 
A társaság a fenti határozatok meghozatala óta eltelt időben a fennálló munkaviszonyait 
megszüntette, a továbbiakban nem szükséges szerződéseit felmondta, a köztartozásait – a 
helyi adótartozás kivételével – kiegyenlítette. A fenti intézkedések jelentősen egyszerűbbé 
teszik a végelszámolási eljárás lefolytatását. A társaság további finanszírozási igényével 
kapcsolatosan az ügyvezető a mellékelt javaslatot nyújtotta be. 
 
A javaslat értelmében 2019. december 31. napjáig 6.976.259,- forint összegű támogatásra 
van szüksége a társaságnak (a helyi iparűzési adóval együtt, ami az önkormányzat 
bevétele). A fentieken túl a végelszámolás kezdetét követően is kell kiadásokra számítani 
(közzétételi költségtérítés, könyvelési költség stb.). A társaság eszközeit értékesíteni 
kívánjuk, ennek érdekében a szükséges intézkedéseket megtettük. Az előbbiek alapján 
javaslom a társaság részére 7.000e forint összegű támogatás megállapítását. A támogatás 
kifizetését 2 ütemben javaslom, december és január hónapokban egyenlő részekben. 
Javaslom rögzíteni, hogy az ügyvezető a támogatás összegét köteles elsősorban a 
munkaviszonyból eredő kötelezettségek és a köztartozások kiegyenlítésére fordítani. 
 
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 
törvény 94. § (1) bekezdése alapján a cég jogutód nélkül történő megszűnése esetén - ha a 
cég nem fizetésképtelen, és a cégre vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem 
tartalmaz - végelszámolásnak van helye. 
Végelszámolásra a cég legfőbb szervének (jelen esetben a taggyűlés) elhatározása alapján 
kerülhet sor. A végelszámolás kezdő időpontja a jogutód nélküli megszűnésről rendelkező 
határozatban megállapított időpont, ami nem lehet korábbi, mint a határozat kelte. A 
végelszámolás elrendelése és a végelszámoló megválasztása a létesítő okirat módosítását 
nem igényli. 
 
A legfőbb szerv a végelszámolás folyamata alatt - a cég törlésére irányuló kérelem 
cégbírósághoz történő benyújtásáig - elhatározhatja a végelszámolás megszüntetését és a 
cég működésének továbbfolytatását. 
 
A végelszámolás kezdő időpontjában a cég vezető tisztségviselőjének megbízatása 
megszűnik. A végelszámolás kezdő időpontjától a cég önálló képviseleti joggal rendelkező 
vezető tisztségviselőjének a végelszámoló minősül.  
 



A végelszámoló az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott gondossággal, a 
végelszámolás alatt álló cég, valamint a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával köteles 
eljárni.  
 
A fenti törvény értelmében a végelszámoló a végelszámolás során a cég vagyoni helyzetét 
felméri, követeléseit behajtja, tartozásait kiegyenlíti, jogait érvényesíti és kötelezettségeit 
teljesíti, vagyoni eszközeit pedig szükség esetén értékesíti. A hitelezők kielégítése után 
fennmaradó vagyont a cég tagjai között pénzben vagy természetben felosztja és a cég 
működését megszünteti.  
 
A végelszámoló egyik legfontosabb feladata, hogy a végelszámolás befejezését 
megelőzően vagyonfelosztási javaslatot készítsen és terjesszen a társaság legfőbb szerve 
elé (emiatt a képviselő-testületnek is legalább egy alkalommal tárgyalnia kell a cég 
helyzetét). 

A végelszámoló személyét a képviselő-testület ülésén kívánom megnevezni, a díjazására 
is ott kívánok javaslatot tenni. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 
a Dombó-Média Kft. végelszámolásának elrendeléséről 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dombó-Média 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tulajdonosa az alábbi alapítói döntést 
hozza: 
 
1. A képviselő-testület elrendeli a társaság a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról 

és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 94. § (1) bekezdése alapján a cég 
jogutód nélkül történő megszűnését (végelszámolását).  
 

2. A végelszámolás kezdő időpontja: 2020. január 1. napja. 
 

3. A képviselő-testület a társaság végelszámolójának ................................ -t választja meg 
határozatlan időre, ............................ összegű megbízási díj ellenében. 

 
4. A képviselő-testület a társaságnak 7 millió forint összegű támogatást biztosít a 

végelszámolás kezdő időpontjáig felmerült kiadások fedezetére. A képviselő-testület a 
támogatást két egyenlő részletben, december 15. és január 15. napjáig folyósítja. Az 
ügyvezető a támogatás összegét köteles elsősorban a munkaviszonyból eredő 
kötelezettségek és a köztartozások kiegyenlítésére fordítani. 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Dombó-Média Kft. 
Végrehajtásért felelős: Dombó-Média Kft. 

 
Pintér Szilárd 
polgármester 


