10. számú előterjesztés
Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. szeptember 24-i rendes ülésére

Tárgy:

A Dombó-Land Kft. többszemélyes társasággá alakítása

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Polgármesteri Kabinet

Tárgyalta: Humán Bizottság
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: Ilia Anita ügyvezető

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője
Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzata a Dombó-Land Kft.-t, mint egyszemélyes gazdasági
társaságot, azzal a céllal alapította, hogy a 2014-2020-as európai uniós fejlesztési
ciklusban előkészítse és lebonyolítsa az önkormányzat projektjeit. A járási települések
esetében a megyei önkormányzatok végezhetik el a projekt-előkészítés feladatát,
amennyiben azt a település igénybe kívánja venni, azonban erre külön apparátusa
nincs. Ebből eredően a pályázatok megjelenését követően kapacitáshiány merülhet fel,
és az is előfordulhat, hogy a megyei önkormányzat nem tudja ellátni törvényből eredő
kötelezettségeit. E kockázatokat, valamint a megyeszékhelytől való távolság okozta
ügyintézési nehézségeket mérlegelve több környező település is arra a döntésre jutott,
hogy nem kívánják igénybe venni a megyei önkormányzatok segítségnyújtását,
ellenben résztulajdont vásárolnának a Dombó-Land Kft.-ben, és projektjeik
előkészítésével a céget bíznák meg.
„A Polgári Törvénykönyvről” szóló 2013. évi V. törvény 3:161§-a értelmében a tagok
törzsbetéteinek értéke nem lehet kevesebb 100.000 forintnál, azonban minden
tagnak csak egy törzsbetéte lehet. A törvény rendelkezései értelmében, ha „egy
törzsbetét szolgáltatására több személy közösen vállal kötelezettséget, a
kötelezettségeket vállaló személyeket a törzsbetét szolgáltatásainak kötelezettsége
egyetemlegesen terheli.” E jogszabályi előírásokat szem előtt tartva Várong, Szakcs és
Lápafő Község Önkormányzatai külön-külön 100.000 Ft értékű résztulajdon vásárlása
mellett döntöttek, míg Attala és Kapospula Község Önkormányzatai együttesen
vásárolnának egy 100.000 Ft értékű törzsbetétet a cégben, amennyiben
önkormányzatunk hozzájárulását adja.
Úgy vélem, hogy mind Dombóvár Város Önkormányzata, mind a 100%-os tulajdonú
gazdasági társasága, a Dombó-Land Kft. részére előnyös, ha kisebb településekkel
összefogva, azokkal együtt és részükre dolgozva vesz részt a következő fejlesztési
ciklusban, mellyel nemcsak a lehetőségeit növeli, hanem gazdasági profitot is szerez
magának. Amennyiben az önkormányzat jóváhagyja a fenti települések csatlakozási
szándékát, abban az esetben a cég többszemélyes társasággá alakul, és alapító okiratát
társasági szerződéssé szükséges módosítani.
Határozati javaslat
A Dombó-Land Kft többszemélyes társasággá alakításáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Várong,
Szakcs, Lápafő, Attala és Kapospula Község Önkormányzatainak csatlakozási
szándékát a Dombó-Land Kft.-hez.
2. A Képviselő-testület az 1. pontban megnevezett települési önkormányzatok
törzsbetét vásárlását az alábbiak szerint fogadja el:
- Várong Község Önkormányzata 100.000 Ft értékű törzsbetét,
- Szakcs Község Önkormányzata 100.000 Ft értékű törzsbetét,

- Lápafő Község Önkormányzata 100.000 Ft értékű törzsbetét,
- Attala és Kapospula Község Önkormányzata együttesen 100.000 Ft
értékű törzsbetét.
3. A tagok minden esetben egy törzsbetéttel rendelkezhetnek, mely együttes
vásárlás esetén is érvényes. Egy törzsbetét szolgáltatására több személy
közösen vállal kötelezettséget, a kötelezettségeket vállaló személyeket a
törzsbetét szolgáltatásainak kötelezettsége egyetemlegesen terheli.
4. A Képviselő-testület felkéri a Dombó-Land Kft. ügyvezetőjét, hogy a
cégbíróságnál eljárjon az alapító okirat társasági szerződéssé történő módosítása
ügyében.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a cég ügyvezetőjét a
módosítással járó szükséges dokumentumok tartalmának jóváhagyására és aláírására.
Határidő: 2015. szeptember 30. – alapító okirat módosításának elindítására
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