Kiegészítés a Dombóvár Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről
szóló 10/2016. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyú előterjesztéshez
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 2014-2020 közti európai uniós fejlesztési időszakban megjelenő
pályázatok előkészítésével, a hozzá kapcsolódó tervezési feladatokkal megbízta a
Dombó-Land Kft.-t, mely feladatra az 55/2016. (II.11.) Kt. határozat alapján 2016.
december 31-i lejárattal 15 millió Ft összegű tagi kölcsönt biztosított.
A Képviselő-testület 2016. május 26-i ülésén áttekintette az addig benyújtott és az
előkészítés alatt álló pályázatok költségét és további 10 millió Ft összegű tagi kölcsön
folyósítását hagyta jóvá 2017. június 30-i lejárattal.
A pályázatok elbírálása még nem történt meg, így az eddig felmerült költségek
elszámolását nem lehetett végrehajtani, emiatt az önkormányzat és a társaság nem
tudott hozzájutni a tagi kölcsön visszafizetését lehetővé tevő összegekhez.
A tagi kölcsönt az önkormányzat az alábbi ütemezésben adta át:
2016. március 18.
15.000 eFt
2016. július 13.
5.000 eFt
2016. július 19.
3.000 eFt
2016. november 10.
250 eFt
Összesen:
23.250 eFt
A tagi kölcsön visszafizetés:
2016. december 7. 500 eFt.
A Képviselő-testület a 2016. december 7.-i ülésen már tárgyalta a Kft. 2015. évi -466
eFt összegű eredményének rendezését. A cég esetében a 3.000 eFt összegű tőkét az
önkormányzat befizette, de az előző évi veszteség miatt a cég saját tőkéje a jegyzett
tőke alá csökkent. A 472/2016. (XII.7.) Kt. határozat alapján a Képviselő-testület
vagyoni hozzájárulás formájában a Dombó-Land Kft. részére 500 eFt összegű
pótbefizetést rendelt el.
A cég főkönyvi kivonata alapján – mivel a pályázatok függőben lévő állapota miatt
támogatás nem igényelhető, így bevétel nem lesz, a társaság a 2016. évben is
veszteséges, várhatóan éves szinten legalább a fennálló, nagy részben 2016. december
31.-én lejáró, 22.750 eFt összegű tagi kölcsön összegét elérő mértékben.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint
3:189.§ [A taggyűlés kötelező összehívása]
(1) Az ügyvezető késedelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést vagy annak
ülés tartása nélküli döntéshozatalát kezdeményezni a szükséges intézkedések
megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy
a) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent;

b) a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális
összege alá csökkent;
c) a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette;
vagy
d) ha vagyona tartozásait nem fedezi
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt esetekben a tagoknak határozniuk kell
pótbefizetés előírásáról, a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való
biztosításáról vagy a törzstőke leszállításáról; mindezek hiányában a társaság
átalakulását, egyesülését, szétválasztását vagy jogutód nélküli megszüntetését
kell elhatározni. A taggyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon
belül végre kell hajtani.
A várható veszteség fedezetére javaslom 22.750 eFt összegben pótbefizetés előírását, a
fennálló tagi kölcsönök visszafizetését.
A pótbefizetés a társaság helyzetének normalizálódása esetén visszafizetendő az
önkormányzat részére.
Határozati javaslat
a Dombó-Land Kft. részére pótbefizetés vállalásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Dombó-Land Kft.
ügyvezetőjét a 2016. február 19-én és a 2016. június 28-án kelt tagi kölcsönszerződés
alapján fennálló tagi kölcsön soron kívüli visszafizetésére.
A Képviselő-testület a 2016. évi veszteség fedezetére a Dombó-Land Kft. részére
pénzbeli vagyoni hozzájárulás formájában 22.750.000 Ft összegű pótbefizetést rendel
el 2016. december 31-i teljesítési határidővel.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Dombó-Land Kft. ügyvezető

Szabó Loránd
polgármester

