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ELŐTERJESZTÉS
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2017. április 12-i rendkívüli ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy:

Tájékoztatás a Várpalotai Ipari Park Működtető Kft. felszámolási eljárásának a
befejezéséről

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester
Előkészítő:

Sándor Tamás aljegyző

Az előterjesztést megtárgyalta: –

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.
Ellenőrizte:

Bérczes Beáta
jogi előadó

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A Várpalota Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól
szóló 42/1997. (XI. 05.) önkormányzati rendelet 10. § (5) bekezdése alapján az
önkormányzati részesedés bekerülési értékét érintő döntésekről a Képviselő-testületet
tájékoztatni kell.
A Várpalotai Ipari Park Működtető Kft. (székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 28.; a
továbbiakban: Adós) anyavállalata, a MAL Zrt. f.a. ellen korábban elrendelt felszámolási
eljárás következtében a hitelező pénzintézetek a MAL Zrt. teljes vagyonára kiterjedő
zálogjogukkal élve, Adós kezesi minősége kapcsán is, Adóssal szemben is végrehajtást
kezdeményeztek. Ezen előzmények után Adós cég 2013. augusztus 28-án terjesztett elő
csődeljárás lefolytatása iránti kérelmet. Az elrendelt csődeljárásban adós sikertelen
csődegyezségi tárgyalásokat folytatott hitelezőivel és ezt követően került sor a felszámolási
eljárás elrendelésére, amely 2014. március 10-én kezdődött el.
A Veszprémi Törvényszék Adós elleni felszámolási ügyben 2016. október 26. dátummal
meghozta 6.Fpk.19-14-000080/29/I. számú, eljárást befejező végzését, amely 2016. december
20-án jogerőssé és végrehajthatóvá vált.
Adós megszüntetésével egyidejűleg, a megszűnő társaság vagyonából a legmagasabb, „B”
kategóriába sorolt Inotai Alumíniumfeldolgozó Zrt. hitelezői igényének a részbeni
kiegyenlítése volt csak megvalósítható. A cég felszámolása során a további hitelezői igények,
– így a többi hitelezővel együtt Várpalota Város Polgármesteri Hivatalának az „E” és „G”
kategóriába sorolt, összesen 13.421.059,- Ft hitelezői követelése, amely helyi adótartozás –
fedezet hányában nem voltak kielégíthetőek.
Az előterjesztés mellékletét képezik a Veszprémi Törvényszéknek a felszámolási eljárás
ügyében meghozott 6.Fpk.19-14-000080/29/I. számú és 6.Fpk.19-14-000080/32. számú
végzései.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és a határozati javaslat
megvitatása után hozza meg döntését!

Várp al ota, 2017. április 7.

Campanari-Talabér Márta
polgármester
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VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: (88) 592-660, fax: (88) 575-760

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. április 12-i rendkívüli ülésén a
következő határozatot hozta:
…/2017. (IV. 12.) képviselő-testületi h atá roza t:
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalotai Ipari Park Működtető Kft.
(8100 Várpalota, Fehérvári út 28.) felszámolási eljárásának a befejezéséről szóló tájékoztatást
tudomásul veszi.
Határidő:
a döntés megküldésére: azonnal
Felelős:
Campanari-Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó

Várp al ota, 2017. április 12.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

