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Tisztelt Képviselő-testület!
A Dombóvár Város Önkormányzata által létrehozott, az önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló Dombó-Média Kft., valamint Dombó-Land Kft. szabályszerű
működéséhez szükséges, hogy a társaság aktuális szervezeti és működési szabályzattal
rendelkezzen. Ennek elfogadása az alapító Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének hatáskörébe tartozik.
A szervezeti és működési szabályzat tartalmazza a társaság működtetésének és irányításának
szabályait, így:
- a társaságra, annak működésére jellemző adatokat, előírásokat és elveket,
- a társaság szervezeti felépítését, irányításának rendszerét,
- a társaság vezető és ellenőrző szerveit, hatásköreiket és feladataikat.
A Dombó-Land Kft. esetében „Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól” szóló 10/2011 (III.4.) önkormányzati rendelettel, és a cég tervezett szervezeti
és működési szabályzatával való összehangolása érdekében javasolt a társaság Alapító
Okiratának módosítása is. Az okirat módosítása az alábbi két pont változtatását érinti:
- IV. (1) pont: törzstőke befizetés: a teljes törzstőke befizetésre került 2016.
február 19-én, ezért a jelenlegi szövegezés már nem aktuális („A törzstőkéből
500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint az alapításkor befizetésre került, a
fennmaradó 2.500.000.,- Ft, azaz kettőmillió-ötszázezer forint legkésőbb
2016. június 30. napjáig befizetésre kerül.”) A törvényi szabályozás
módosulása következtében a befizetésnek 2016. március 31-ig meg kellett
történnie.
- VII. (2.7). Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik „olyan szerződés
megkötésének jóváhagyása, melynek értéke a törzstőke egynegyedét
meghaladja”. A társaság hatékony működése érdekében ennek módosítása
javasolt, mely 10 millió Ft feletti kötelezettségvállalás esetére írja elő
Alapító jóváhagyását, 3 és 10 millió Ft között a FEB, 3 millió Ft alatt pedig
az ügyvezető vállal kötelezettséget.
Kérem a képviselőtársaimat a Dombó-Média és a Dombó-Land Kft. szervezeti és működési
szabályzatának a melléklet szerinti elfogadására, és a Dombó-Land Kft. Alapító Okiratának
módosítására.
I.
Határozati javaslat
a Dombó-Média Kft. szervezeti és működési szabályzatáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombó-Média Kft.
szervezeti és működési szabályzatát a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.
Határidő: 2016. április 1.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Enczel Istvánné ügyvezető

II.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombó-Land Kft. szervezeti
és működési szabályzatát, valamint a társaság alapító okiratának módosítását a
mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.
Határidő: 2016. április 1.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Ilia Anita ügyvezető
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