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Tisztelt Képviselő-testület!
A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. 2016. január 29-én tartott
taggyűlést. Ezen olyan ügyek kapcsán is döntés született, melyekkel összefüggésben
még nincs tulajdonosi felhatalmazás, így a döntések hatályba lépése a testület
jóváhagyásától függ.
I. A követelés-állomány értékesítése
A taggyűlés és a képviselő-testület az előző alkalommal hozzájárult ahhoz, hogy a
Dombóvári Víz- és Csatornamű Kft. kintlévőségeinek eladásával kapcsolatos árajánlat
beszerzése érdekében az ügyvezető tárgyalásokat kezdeményezzen, illetve folytasson
az EOS KSI Magyarország Inkasszó Kft.-vel. A kiszemelt partner a szükséges
adatokat megkapta, így megérkezett az ajánlata, melynek ismertetése az előterjesztés
mellékletét képezi. Ezt a nemzetközi EOS-csoport másik magyarországi tagja, az
adósságvásárlással foglalkozó EOS Faktor Magyarország Zrt. tette meg.
A cég továbbra is jelentős kintlévőséggel rendelkezik, melynek kezelésére korábban
már bízott meg követeléskezelő céget, de annak tevékenysége nem volt megfelelő. A
leghatékonyabb a saját „behajtó” személy alkalmazása volt, de erre már nincs
lehetőség, így az egyetlen kézenfekvő megoldás a követelésállomány értékesítése. A
taggyűlés megismerte az ajánlatot, de annak elfogadásáról nem hozott döntést, újabb
taggyűlésre az ügyben a jelen testületi ülés után kerül sor. Megítélésem szerint a
mellékelt ajánlat nem előnyös és így nem fogadható el.
II. A 2015. évi selejtezés elfogadása
A testület tavaly novemberben jóváhagyta, hogy a Dombóvári Víz- és Csatornamű
Kft.-nél még megmaradt anyagok és használaton kívüli tárgyak, eszközök a
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel egyeztetve selejtezésre
kerüljenek. A taggyűlés részleteiben is megismerte és jóváhagyta a selejtezésre ítélt
javakat.
A selejtezendő befejezetlen beruházások közé tartoznak a különböző
uszodafejlesztéssel kapcsolatos régi tervek, továbbá a lőtér kialakítása, ami nem
valósult meg, így aktiválni sem lehet, ezért ki kellene vezetni a könyvekből. A
megmaradt tárgyi eszközök közül azokat érinti a selejtezés, amiket a vízmű sem
használni, sem értékesíteni nem tud. A tavalyi évben volt próbálkozás az értékesítésre,
valamennyi sikerült is, de még nagyon sok tárgyi eszköz maradt. Ezek összértéke
3.893.000 forint, viszont a nettó értéke csak 230.000 forint. A harmadik csoport a
megmaradt anyagkészlet. Amit tudott, a cég átadott a Dunántúli Regionális Vízműnek,
illetve a tavalyi évben is értékesített belőle. Összesen 18.308.000 forint a megmaradt
készlet bruttó értéke, a nettó érték pedig 16.702.000 forint. Ez a nettó érték az
eredményt is rontja.

(83/2016. (I.29.) Tgy. Sz. Határozat: A taggyűlés 13986 igenlő szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként határoz, hogy a Dombóvári Víz- és
Csatornamű Kft. által végrehajtandó selejtezést elfogadja azzal a kitétellel, hogy ezen
határozat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016.02.11.
napján várhatóan meghozandó jóváhagyó határozatával lép hatályba.)
Fejlemény még a vízművel kapcsolatban, hogy a könyvelést a jövőben egy helyi
könyvelőiroda fogja végezni az eddigi megbízott személy (korábbi gazdasági vezető)
helyett.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom.
Határozati javaslat
A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi
döntések képviseletére való felhatalmazásról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dombóvár és
Környéke Víz- és Csatornamű Kft. többségi tulajdonosa az alábbiakról rendelkezik:
1. A Képviselő-testület a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. 2016.
január 29-én megtartott taggyűlésén a befejezetlen beruházások, a víziközmű
üzemeltetési tevékenységéből megmaradt anyagok és használaton kívüli tárgyi
eszközök 2015. évi selejtezésével kapcsolatban hozott 83/2016. (I.29.) Tgy. sz.
határozatot jóváhagyja.
2. A Képviselő-testülete felhatalmazza fel az Önkormányzat képviseletében eljáró

polgármestert, hogy a soron következő taggyűlésen ne fogadja el az EOS Faktor
Magyarország Zrt. ajánlatát a Kft. kintlévőségeinek megvásárlására, és a taggyűlés
újabb ajánlat bekérésére kérje fel az ügyvezetőt.
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