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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 társaság a szükséges intézkedéseket megtette, a döntést a Cégközlönyben közzétette,
a hitelezői igénybenyújtási határidő 2018. július 23-án lejárt, igény nem került
benyújtásra.
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.
Már a fenti határozat meghozatalakor felhívtuk a figyelmet arra, hogy 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 tárgyalnia kell még a társaság helyzetéről.
A fenti határozat meghozatala óta több alkalommal egyeztettünk az eljárás állásáról. A
terveink szerint a társaság a tevékenységét 2018. október 10. napjával fejezi be, ezt
követően gazdasági tevékenységet nem végez, számlát nem állít ki és azt nem fogad be
(ez alól kivételek lehetnek az iroda közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos elszámoló
számlái, amiket a zárással mindenképpen meg kell várni).
A jelen ülés napirendjén azon „közbenső” döntések meghozatala szerepel, amelyek
még nem jelentik a végelszámolás lezárását, de ahhoz elengedhetetlenül szükségesek:
1. Dönteni kell egyes kintlévőségekről: a végelszámoló tájékoztatása szerint
összességében 7.167.063,- forint követelés kivezetése javasolt, tekintettel arra,
hogy ezekben az esetekben a végrehajtás nem vezetett eredményre (adók
módjára behajtható köztartozásokról van szó). Tekintettel arra, hogy a fenti
kintlévőségek mintegy 9.530.223,- összegű értékvesztéssel szemben kerülnének
kivezetésre, adófizetési kötelezettséggel nem járnak.
2. Dönteni kell a meglévő tárgyi eszközök kivezetéséről:
2.1.

a szóbeli egyeztetések alapján javasolt az önkormányzat által bérelt 14
db BOBR tartály önkormányzat általi átvétele összesen 1.400,- forint +
ÁFA összegben.

2.2.

A többi BOBR tartályt, illetve a társaság székhelyén található
irodabútorzatot javaslom a Dél-Kom Nkft. részére átadni 758.403,- forint
+ ÁFA értékben.

2.3.

A Lucza-hegyi hulladékgyűjtő szigeten található eszközök önkormányzat
általi átvételét javaslom 495.272,- forint + ÁFA értéken.

2.4.

A társaság székhelyén található informatikai eszközök önkormányzat
általi átvételét javaslom 132.275,- forint + ÁFA értéken.

A végelszámolás határidőben történő befejezéséhez szükséges a fenti eszközök
átadása és az átvevő részéről történő megfizetése.
3. Az önkormányzat társaság felé fennálló tartozása jelenleg 37.841.535,- forint,
amelyet a vagyonfelosztási javaslat keretében tudunk rendezni (a
vagyonfelosztás során az önkormányzat ekkora összeggel csökkentett készpénzt
fog kapni).
4. A végelszámoló véleménye szerint a társaság 2018. november 30. napjáig
használni fogja az Ady u. 8. szám alatti ingatlant (a bérleti szerződése is eddig
az időpontig szól). Tekintettel az október 10-i zárásra, javaslom az októbernovember hónapokra járó bérleti díj előre történő kiszámlázását.
5. Javaslom a közüzemi szerződések és mérőórák október 10. napjáig történő,
önkormányzat általi átíratását.
6. Javaslom a végelszámoló november 30. napjáig járó megbízási díját szeptember
30. napjáig megfizetni.
7. Rendezni kell a társaság 1 fő
(végelszámolói hatáskörbe tartozik).

munkavállalójának

munkaviszonyát

Amennyiben a fentiek végrehajtásra kerülnek (a taggyűlés tervezett időpontja
szeptember 28.), a társaság október végéig el tudja készíteni a záró beszámolóját. Ezt
követően a NAV vizsgálatot fog tartani, amennyiben ez rendben lezajlik, törölhetővé
válik a társaság és dönteni lehet a vagyonfelosztásról és az iratok megőrzésének
helyéről.
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 támogatja a társaság által nyilvántartott, összesen 7.167.063,forint összegű követelések elengedését.
2. A képviselő-testület támogatja a társaság tulajdonában lévő, önkormányzat által
bérelt 14 db 1100 literes BOBR tartály önkormányzat általi megvételét összesen
1.400,- forint + ÁFA összeg ellenében.
3. A képviselő-testület támogatja a 2. pont alá nem tartozó BOBR tartályok és a
társaság székhelyén található irodabútorzat Dél-Kom Nkft. által történő megvételét
758.403,- forint + ÁFA értéken.
4. A képviselő-testület támogatja a Lucza-hegyi hulladékgyűjtő szigeten található
eszközök önkormányzat általi megvételét 495.272,- forint + ÁFA értéken. A
testület egyetért a fenti eszközök Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.
részére történő használatba adásával.
5. A képviselő-testület támogatja a társaság székhelyén található informatikai
eszközök önkormányzat általi megvételét 132.275,- forint + ÁFA értéken.
6. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a társaság az általa használt irodák után
november 30-ig fizetendő bérleti díjat előre, október 10. napjáig fizesse meg az
önkormányzatnak.
7. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a társaság által használt irodák közüzemi
szolgáltatásait és mérőóráit az önkormányzat 2018. október 10. napjáig átvegye.
8. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a végelszámoló november 30. napjáig járó
megbízási díja szeptember 30. napjáig, előre legyen megfizetve.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a döntést az Nkft.
taggyűlésén képviselje.
Határidő: 2018. szeptember 28. – a taggyűlési képviseletre
Felelős: az Nkft. ügyvezetője, polgármester
Végrehajtásért felelős: ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft.

Szabó Loránd
polgármester

