9. számú előterjesztés
Minősített többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2016. december 15-i rendes ülésére
Tárgy:

Dombó-Land Kft.-vel kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette:

Jegyző
Polgármesteri Kabinet

Tárgyalta:

Humán Bizottság
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: Ilia Anita ügyvezető, Dombó-Land Kft.

Készítő részéről ellenőrizte: -

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2015-ben úgy döntött, hogy a 2014-2020-as uniós programok
lebonyolítása, illetve megvalósítása érdekében 100%-os tulajdonú önkormányzati
céget alapít. A döntés után létrejött a Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. A Társaság
alapítása után a Képviselő-testület Ilia Anitát bízta meg az ügyvezetői feladatok
ellátásával.
Mikor a Társaság jövőbeni sorsát terveztük, gazdasági számításokat végeztünk, illetve
figyelembe vettük a kormányzati kommunikációt, és abban bíztunk, hogy 2016
decemberében már elnyert pályázatokkal rendelkezünk és az uniós források
felhasználásáról dönthetünk. Jelen pillanatban azonban nincs információnk arról, hogy
dátumszerűen mikor kerülhet sor a pályázatainkról szóló döntések kézbesítésre.
Az elmúlt testületi üléseken hosszabb-rövidebb időre hosszabbítottuk a Dombó-Land
Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására a megbízást. 2016. június 30-án a 300/2016.
(VI. 30.) Kt. határozattal a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2016. július 23-án
lejáró ügyvezetői megbízatást 2016. szeptember 30-ig meghosszabbítja, majd 2016.
szeptember 29-én a 377/2016. (IX. 29.) Kt. határozatával a 2016. szeptember 30-án
lejáró ügyvezetői megbízatást 2016. december 31-ig hosszabbította meg, remélve,
hogy erre az időpontra az önkormányzat pályázatainak sorsáról már információval
rendelkezünk. Elképzelhető, hogy még 2017. első negyedévében sem születik minden
pályázatunkra vonatkozóan döntés. Így indokolt, hogy az ügyvezetői feladatok
ellátására vonatkozó megbízási szerződést 2017. június 30-ig terjedő időtartamban
határozzunk meg.
A fentiek alapján kérem Képviselőtársaimat az alábbi határozati javaslat elfogadására!
Határozati javaslat
a Dombó-Land Kft. ügyvezetői feladatainak 2017. január 1-től történő ellátásáról
és az alapító okiratának módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyedüli tulajdonos
nevében a Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.,
cg.: 17 09 010681) tekintetében az alábbi alapítói döntést hozza:
1. A Képviselő-testület a Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. ügyvezetője, Ilia Anita
2016. december 31. napján lejáró megbízatását 2017. június 30-ig
meghosszabbítja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyvezető megbízási
szerződésének, valamint az alapító okirat módosítás és a változásokkal egységes
szerkezetbe foglalt, módosított alapító okirat aláírására, továbbá megbízza az
ügyvezetőt, hogy gondoskodjon a cégbíróság felé történő benyújtás iránt.
Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Szabó Loránd
polgármester

