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Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt év július 23-án született döntés a 2014-2020-as Európai Uniós programok
lebonyolítását elősegítő önkormányzati cég alapításáról, melynek következtében
határozatlan időre létrejött a Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű
Társaság, a cég ügyvezetője pedig egy évre a Dombóvári Közös Önkormányzati
Hivatal pályázati ügyeket koordináló munkatársa, Ilia Anita lett megbízásos
jogviszonyban.
A társaság célja Dombóvár Város Önkormányzata városfejlesztési stratégiája
célkitűzéseinek figyelembevételével az európai uniós pályázatok előkészítése,
végrehajtása, Dombóvár Város Önkormányzatának gazdasági társaságai és
intézményei számára fejlesztési és beruházói feladatok végrehajtása, Dombóvár város
arculatának, infrastruktúrájának fejlesztése, együttműködés európai uniós és
magyarországi szervezetekkel a városfejlesztési célok elérésében. Volt döntés és
elképzelés arról, hogy a cégben részesedéshez jut más járási önkormányzat is, de ez
végül elvetésre került. A társaság fontos tevékenységet végzett és végez a jelentős
számú uniós pályázat előkészítésében, benyújtásában (a legtöbb esetben konzorciumi
partnerként) és remélhetőleg a megvalósításban is fog hamarosan. A társasághoz
nemrégiben egy munkavállaló is felvételre került a feladatok nagyságára tekintettel. A
cég látja el a Városgyarapító munkacsoport munkaszervezeti feladatait is. Az
Önkormányzat immár a teljes törzstőkét a cég rendelkezésére bocsátotta, illetve két
alkalommal tagi kölcsönben is részesítette.
Az ügyvezető megbízása 2016. július 23-án lejár, így az alapítónak gondoskodni kell
az ügyvezetői feladatok további ellátásáról. Az ügyvezetővel egyeztetve a javaslatom
az, hogy a megbízatás 2016. szeptember 30-ig kerüljön meghosszabbításra, mivel
addigra már várhatóan elbírálásban részesül több uniós támogatási kérelmünk, így
tervezhető lesz, hogy az ügyvezetőnek mennyi feladata adódik a hivatali teendői
mellett.
Az ügyvezetői tisztséggel kapcsolatos döntést az alapító okiraton is át kell vezetni,
illetve formai okokból a 118/2016. (III. 31.) Kt. határozattal jóváhagyott
módosításokat (teljes törzstőke befizetése, 10 millió Ft feletti kötelezettségvállalás
esetén alapítói jóváhagyás) is meg kell jeleníteni a határozatban.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását kérem.
Határozati javaslat
a Dombó-Land Kft. ügyvezetői feladatainak 2016. július 24-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. július 23-án lejáró megbízatását 2016. szeptember 30-ig meghosszabbítja.
2. A Képviselő-testület a Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
a) Az alapító okirat VIII. 1. pontjában Ilia Anita ügyvezetői
megbízatásának ideje 2016. szeptember 30-ra módosul.
b) Az alapító okirat IV. 1. pontjában rögzítésre kerül, hogy a teljes
törzstőke befizetésre került 2016. február 19-én.
c) Az alapító okirat VII. 2.7. pontja módosításra kerül, miszerint az
alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik olyan szerződés megkötésének
jóváhagyása, melynek értéke a 10 millió forintot meghaladja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az ügyvezető megbízási szerződése
módosításának, valamit 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. július 23.
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