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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Carboker Kft. 2011. április 28. napján taggyűlést tartott, amelyen Golyák Jánosné 
ügyvezető tájékoztatta a tulajdonosokat a társaság átadás-átvételéről, és általános 
tájékoztatást adott a társaság pénzügyi helyzetéről. 
Az új ügyvezető által készített előzetes beszámolóból kitűnik, hogy a társaság vagyoni 
helyzete tragikus. A cég tartozásállománya 2010. október 31-ig meghaladta az 50,5 
millió forintot, amelyből 31 millió forinttal városunk önkormányzatának, 13 millió 
forinttal pedig  a Komlói Fűtőerőmű Zrt-nek tartozik.  
A társaság 2010. évi beszámolója és mérlege még nem készült el, azt taggyűlés soron 
következő májusi ülésén tárgyalja. A pénzügyi-vagyoni helyzettel kapcsolatos adatok 
csak a következő taggyűlésen tárgyalandó beszámoló és mérleg ismeretében válnak 
egyértelművé.  
 
Az ügyvezető tájékoztatást adott a társaságot terhelő nem pénzügyi kötelezettségekről 
is. A taggyűlés 8/2010. számú határozatában foglaltak alapján az „Ipari Park” cím 
Fűtőerőmű általi átvételének ügye folyamatban van, azonban a mai napig nem érkezett 
válasz a Nemzetgazdasági Minisztériumból. A Miniszterelnöki Hivatal javára a 
2413/28 hrsz. magánút jelzálog került bejegyzésre, amelynek törlése iránt intézkedni 
szükséges. A társaság taggyűlésén nem hozott határozatot, ezért annak jóváhagyásáról 
a testületnek nem kell döntenie. 
 
Mivel az előzetes számok alapján jelentős tőkepótlás hiányában a cég jogutód nélküli 
megszüntetésével kapcsolatos döntés meghozatala válik szükségessé, kérem a T. 
Képviselő-testületet, hogy adjon felhatalmazást a függőben lévő kötelezettségek (Ipari 
Park cím és MEH javára bejegyzett jelzálogjog) tisztázását és megszűntetését 
követően a társaság jogutód nélküli megszűnésének kezdeményezésére.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság, valamint a Gazdasági, 
Településfejlesztési Bizottság tárgyalja, véleményét a testületi ülésen ismerteti. 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési 
Bizottság, valamint a Gazdasági, Településfejlesztési Bizottság véleménye alapján – 
megvitatta a Carboker Kft. pénzügyi-vagyoni helyzetével kapcsolatos előterjesztést, és 
a következő határozatot hozza: 
 
A képviselő-testület megállapítja, hogy a szükséges tőkepótlásra nincs forrás a 
költségvetésben, és nem is célszerű a vállalkozás tevékenységének folytatása.  
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság függőben lévő nem pénzügyi 
kötelezettségeinek (Ipari Park cím és MEH javára  a 2413/28 hrsz-ú magánútra 
bejegyzett jelzálogjog) tisztázását és megszűntetését követően a társaság jogutód 
nélküli megszűntetését kezdeményezze. 
 



Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyben teljes jogkörrel eljárjon, a szükséges 
dokumentumokat aláírja, nyilatkozatokat és intézkedéseket megtegye utólagos 
tájékoztatási kötelezettség mellett. 
 
Határidő: illetve értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
Komló, 2011. április 28. 
 
 
        Polics József 
        polgármester 
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