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ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. december 10-i rendkívüli ülésére
Tárgy: Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. végelszámolásához kapcsolódó döntések

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft.
dr. Szabó Péter jegyző

Tárgyalta:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: Právics Máté végelszámoló

Készítő részéről ellenőrizte:
dr. Szabó Péter jegyző

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Szabó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület a 159/2018. (IV. 26.) Kt. határozattal támogatta az ÖKODOMBÓ Nonprofit Kft. jogutód nélküli megszüntetését és a társaság
végelszámolásának megindítását. Végelszámolónak a társaság ügyvezetőjét, Právics
Mátét javasolta megválasztani.
A képviselő-testület legutóbb a szeptember 27-i ülésén foglalkozott a témával, a
314/2018. (IX. 27.) Kt. határozatban előírt feladatokat a társaság és a hivatal
munkatársai elvégezték. Időközben személyesen egyeztettünk a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal érintett vezetőjével a végelszámolás mielőbbi lezárása érdekében.
Az eljárás befejezéséhez az alábbi döntések meghozatala szükséges:
1. a társaság végelszámolást lezáró beszámolójának (és a kiegészítő melléklet)
elfogadása,
2. a végelszámoló által előterjesztett vagyonfelosztási javaslat elfogadása.
A fenti dokumentumok az előterjesztés mellékleteként olvashatóak, azok lényege
szerint a társaság jelentős összegű vagyonnal bír, amely a tagok között az üzletrész
(Dombóvár Város Önkormányzata: 60% - Dél-Kom Nonprofit Kft.: 40%) arányában
kerülne felosztásra. Az önkormányzatra jutó vagyonba beszámításra kerül a társaság
felé fennálló tartozás összege, így az átadásra kerülő összeg: 27.705.242,- Ft). Az
összeg előre láthatóan a jövő év első negyedévében kerülhet átutalásra.
A döntéseket a társaság tulajdonosai a december 14-i taggyűlésen hozhatják meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. végelszámolásával kapcsolatos intézkedésekről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit
Kft. végelszámolásával kapcsolatosan az alábbi döntéseket hozza:
1. A képviselő-testület a társaság végelszámolást lezáró beszámolóját és a kiegészítő
mellékletet a melléklet szerint elfogadja.
2. A képviselő-testület a végelszámoló által előterjesztett vagyonfelosztási javaslatot
a melléklet szerint elfogadja.
3. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a társaság iratainak megőrzését az
önkormányzat a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal útján biztosítsa.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a döntést a Nonprofit
Kft. taggyűlésén képviselje.

Határidő: 2018. december 14. – a taggyűlési képviseletre
Felelős: végelszámoló, polgármester
Végrehajtásért felelős: ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft.

Szabó Loránd
polgármester

