
1 

 

5.  

 

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással össze-

függő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsoló-

dó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdé-

se értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati in-

tézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést is érinti. 

 

A 2021. január 22-én kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés 

meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

A Kaposszekcsői Ipari Park Nonprofit Kft.-ben lévő önkormányzati tulajdonú üzlet-

rész értékesítése 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. január 29. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános
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Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

A Kaposszekcsői Ipari Park és Logisztikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. az 

alábbi tulajdonosi összetétellel működik: 

 

Kaposszekcső Község Önkormányzata: 7.720/12820 

Dombóvár Város Önkormányzata: 4.650/12.820 

Kapospula Község Önkormányzata: 450/12.820. 

 

A társaság veszteségesen működik, kiadásait a Kaposszekcső Község Önkormányzata 

által nyújtott tagi kölcsönökből fedezi. Forgalomképes vagyona nincs. A társaság jövő-

jéről több alkalommal egyeztettem a tulajdonostársakkal, ennek során felmerült a vég-

elszámolás lehetősége is. Tekintettel arra, hogy a legnagyobb üzletrésszel Kaposszek-

cső Község Önkormányzata rendelkezik és a cég jövőjéről szóló döntés egyszerűbb 

akkor, ha annak csak egy tulajdonosa van, a többségi tulajdonos 2.046.000,- forintos 

vételi ajánlatot tett az üzletrészünkre. 

 

Az üzletrész értékének megállapítása érdekében szakvéleményt kértünk a társaság 

könyvvizsgálójától. A szakvélemény a mellékletben olvasható, a lényegét kiemelve: a 

vélemény alapján az üzletrészek értéke névleges, forgalmi szempontból értéktelenek, 

értékük csupán eszmei. A társasági szerződés szerint az üzletrész a társaság tagjaira 

szabadon, a társaság hozzájárulása nélkül átruházható – ebből következőleg jelen üz-

letrész-átruházás kapcsán elővásárlási joga senkinek sincs. 

 

Határozati javaslat 

a Kaposszekcsői Ipari Park Nonprofit Kft.-ben lévő önkormányzati tulajdonú 

üzletrész értékesítéséről 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztró-

favédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület hatáskörének gya-

korlása során az alábbiakról rendelkezik: 

 

Dombóvár Város Önkormányzata 2.046.000,- forintos vételár ellenében értékesíti Ka-

posszekcső Község Önkormányzata részére a Kaposszekcsői Ipari Park és Logisztikai 

Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.-ben fennálló üzletrészét. 

 

Az üzletrész értékesítéséről szóló adásvételi szerződés tartalmát Dombóvár Város Pol-

gármestere hagyja jóvá és írja alá. 

 

Határidő: 2021. február 15. – a szerződéskötésre 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

Pintér Szilárd 

 polgármester 

 


