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ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. november 8-i rendkívüli ülésére

Tárgy: A Dombó-Média Kft. fennálló kötelezettségeivel kapcsolatos intézkedésekre
irányuló javaslatok a cég megszüntetésével összefüggésben

Előterjesztő: Pintér Szilárd polgármester

Készítette: Önkormányzati Iroda
dr. Szabó Péter jegyző

Tárgyalta: -

Tanácskozási joggal meghívott: -

Készítő részéről ellenőrizte:
dr. Szabó Péter jegyző

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: -

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Szabó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület a 2019. október 31-i rendes ülésén tárgyalta a Dombó-Média Kft.
működtetését és ennek során felkérte az ügyvezetőt arra, hogy hogy - figyelemmel a
fennálló munkaviszonyokra, tartozásokra és vállalt kötelezettségekre - nyújtson be
javaslatot és pénzügyi tervet a képviselő-testületnek annak érdekében, hogy a társaság
tevékenységét 2019. december 31. napjával meg tudja szüntetni.
A társaság november 1-jétől tevékenységet nem végez, így ettől az időponttól kezdve az
önkormányzat felé számla kibocsátására sem jogosult. Annak érdekében viszont, hogy a
működőképessége megmaradjon és a végelszámolási eljárás 2020. január 1-jével
megkezdődhessen, mindenképpen dönteni kell a december 31. napjáig járó
finanszírozásáról.
Az ügyvezető a fentiek alapján a jelen előterjesztéshez a mellékelt javaslatot küldte. A
várható bevétel a szeptemberi és októberi teljesítés után járó önkormányzati
finanszírozásból és 2 kisebb számlából tevődik össze. Ezek az összegek még nem
kerültek átutalásra, a nettó munkabér összegének kifizetése iránt azonban intézkedtem.
A munkabérek tekintetében az ügyvezető szabadság-megváltással, illetve 2 esetben
végkielégítéssel számol. Ezek indokoltságát javasolt felülvizsgálni. A fentieket
összegezve a társaság kimutatása szerint a várható bevételen felül mintegy 4.855.621,Ft-ra lenne szüksége a cégnek az év végéig.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslat valamelyik
változatának támogatását.
Határozati javaslat
A Dombó-Média Kft. fennálló kötelezettségeivel kapcsolatos intézkedésekre
irányuló javaslatokról
„A” változat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a Dombó-Média
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja az ügyvezető mellékelt
javaslatát elfogadja és 4.855e forint összegű támogatást biztosít a társaságnak 2019.
december 31. napjáig.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
tartalmának jóváhagyására és aláírására.
Határidő: 2019. november 15. – a szerződés aláírására
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Dombó-Média Kft.

„B” változat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a Dombó-Média
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja az ügyvezető mellékelt
javaslatát nem fogadja el.
2. A képviselő-testület felkéri a társaság felügyelő bizottságát arra, hogy a javaslatban
foglaltakat vizsgálja felül és annak eredményét november 29. napjáig terjessze a
képviselő-testület elé.

Pintér Szilárd
polgármester

