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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület a 356/2019. (XI. 29.) Kt. határozattal rendelte el a Dombó-Média 

Szolgáltató Kft. végelszámolását, egyben a társaság végelszámolójának Kerecsényi 

Mártont jelölte ki. 

 

A társaság a végelszámolással kapcsolatos kötelezettségeinek eleget tett, a szükséges 

felhívást a Cégközlönyben megjelentette, a társaság vagyonát felmérte, kötelezettségeit 

teljesítette. 

 

A végelszámolás befejezésének törvényes akadálya nincs, mert a társaság ellen 

büntetőeljárás, illetve felszámolási eljárás nem indult, a céggel szembeni hatósági vagy 

bírósági eljárás nincs folyamatban, a cégnek adótartozása nincsen, és a cégnél 

adóhatósági eljárás nincs folyamatban. 

 

A végelszámolás tartama alatt vitatott hitelezői igény nem merült fel, a végelszámolóval 

szemben kifogás előterjesztésére nem került sor, ilyen eljárás sincs folyamatban. 

 

A végelszámoló egyik legfontosabb feladata, hogy a végelszámolás befejezését 

megelőzően vagyonfelosztási javaslatot készítsen és terjesszen a társaság legfőbb szerve 

elé. 

 

A fentiek alapján elkészült a társaság vagyonfelosztási javaslata és záró beszámolója, 

amelyet elfogadásra javaslok. Valamennyi dokumentum 2020. július 31-i záró dátummal 

készült.  

 

A társaság felügyelőbizottsága az előterjesztést a július 27-i héten tárgyalja, 

álláspontjáról az ülésen fogom a Tisztelt Képviselő-testületet tájékoztatni. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslat elfogadását! 

 

Határozati javaslat 

a Dombó-Média Kft. „v. a.” végelszámolásának befejezéséről és jogutód nélküli 

megszüntetéséről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dombóvár Város 

Önkormányzata, mint a Dombó-Média Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

„végelszámolás alatt” egyedüli tagja nevében az alábbi alapítói döntéseket hozza: 

A Képviselő-testület 

1. a társaság végelszámolást lezáró beszámolóját, a zárókimutatást és az 

adóbevallást a melléklet szerint elfogadja; 

2. a melléklet szerint elfogadja a végelszámoló által előterjesztett vagyonfelosztási 

javaslatot és a javaslatát, mely szerint díjazásra nem tart igényt; 



3. egyetért azzal, hogy a társaság megszűnésével kapcsolatos kiadások viseléséről 

és a társaság iratainak megőrzéséről Dombóvár Város Önkormányzata a 

székhelyén (ellenérték és költségtérítés nélkül) gondoskodjon; 

4.  elrendeli a társaság cégnyilvántartásból történő törlését 2020. augusztus 1. 

napjával. 

 

A Képviselő-testület felkéri a végelszámolót, hogy a társaság iratainak átadásáról és a 

társasági vagyon vagyonfelosztási javaslat szerinti kiadásáról a törlésről szóló 

cégbírósági határozat kézhezvételét követő 30 napon belül gondoskodjon. 
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