Iktató szám: 180/2012.
Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. július 10-ei rendkívüli ülésére

Tárgy: A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. átalakulás utáni végleges
vagyonmérlegének elfogadása

Előterjesztő:

Vörös Attila, FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgató

Készítette:

FEV IX. Zrt.

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági Bizottság 2012. július 09-ei ülésén

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szabó József s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
Rendelet
Határozat
X
A döntéshez egyszerű
minősített

normatív
hatósági
egyéb

X
többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

X

X

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 9-i ülésén
hozott 325/2011.(XI.09.) számú határozatával fogadta el az önkormányzati tulajdonú társaságok
átalakításával kapcsolatos tervezetet. Ezen határozat alapján a Ferencvárosi Vagyonkezelő Kft. beolvadt a
SEM IX. Városfejlesztő Zrt.-be.
A tervezett vagyonmérleg és vagyonleltár fordulónapja 2011. szeptember 30-a volt.
Az átalakulással kapcsolatos első tulajdonosi / alapítói döntést a Képviselőtestület 2011. november 9-i
ülésén hozta meg 325/2011.(XI.09.) számú, 326/2011.(XI.09.) számú, és 327/2011.(XI.09.) számú
határozatok formájában.
A döntést követően kellett elkészíteni a beolvadásban részt vevő társaságoknak a fordulónapra vonatkozó
beszámolókat, valamint a társaságok és a megbízott független könyvvizsgálóknak jelentésüket a
dokumentumokkal összefüggésben.
Ezt követően az átalakulással kapcsolatos második tulajdonosi / alapítói döntést és ezzel összefüggő
határozatokat a Képviselőtestület 2011. december 7-i ülésén hozta meg.
A beolvadást a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-041862/124 számú végzésével, 2012. április
5-ével jegyezte be. Jogszabályi kötelezettség miatt a bejegyzést követően a tulajdonosnak el kell fogadnia
a végleges vagyonmérleget és vagyonleltárt.
A FEV IX. Zrt. Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és elfogadta a végleges
vagyonmérleget és vagyonleltárt, melyet a társaság könyvvizsgálója is elfogadott valamint a Quercus Tax
Kft. független könyvvizsgáló társaság megfelleőnek talált. A törvényi kötelezettség teljesítése érdekében
szükséges, hogy a Képviselő-testület a FEV IX. Zrt. legfőbb döntéshozó szervének hatáskörében eljárva
hozzon végleges döntést a Részvénytársaság 2012.04.05-i fordulónapra vonatkozó átalakulási záró,
végleges vagyonmérlegéről és vagyonleltáráról.
Az átalakulási végleges vagyon-mérleget az előterjesztéshez csatoljuk, a vagyon-leltár – az anyag
terjedelmére tekintettel – a Ferencvárosi Önkormányzat Szervezési Irodáján megtekinthető.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.
Budapest, 2012. július 02.
Varga József alpolgármester
megbízásából

Vörös Attila s.k.
elnök-vezérigazgató
Mellékletek!
1./ Átalakulási végleges vagyon-mérleg
2./ Quercus Tax Kft. független könyvvizsgáló szakvéleménye
3./ Oláh Gábor könyvvizsgálaói véleménye
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Határozati javaslat

Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, mint a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és
Városfejlesztő Zrt. egyedüli részvényese, elfogadja a Részvénytársaság 2012.04.05-i fordulónapra
vonatkozó átalakulási végleges záró vagyonmérlegét és vagyonleltárát, melyet a független
könyvvizsgálóként ellenőrzésére kijelölt Quercus Tax Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma:
Cg.01-09-877749, székhelye: 1044 Budapest, Béla u. 28., engedélyszáma: 002428, személyesen eljáró
könyvvizsgálója dr. Kálmán Zoltán, engedélyszáma: 006035) megvizsgált és megfelelőnek talált.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2012. július 10.
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