Szám: IV.56-17/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. november 9-én
(hétfőn) 10 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.) megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, dr. Máté
István, dr. Mezei László, Ferencz Zoltán, Gombás Viktória, Gyurkovics János, Kerekes László,
Kővári László, Rácz Zoltán, Pap Máté, Szabó Balázs, Zaják Rita képviselők
Távolmaradását jelezte: dr. Tóth Gyula képviselő
Összesen: 14 fő
Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Varga Katalin jegyző,
dr. Kajos Nikolett aljegyző,
dr. Göttlinger István aljegyző,
Märcz László igazgatóság vezető,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető,
Pál József igazgatóság vezető,
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető,
Máté Péter tanácsos, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese,
Feri Blanka osztályvezető, jegyzőkönyvvezető

Ács Rezső polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 14 fő képviselő jelen
van, a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést.
A napirendhez kapcsolódóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjére vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyűlés – melynek létszáma 14 fő – 13 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett
elfogadott.
Szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és
egyúttal az alábbi napirendet állapította meg:

NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1.

Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási
megállapodásának felülvizsgálatára
(248. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

2.

Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. átalakulásával kapcsolatos döntések
meghozatalára és új gazdasági társaság megalapítására
(250. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

ZÁRT ÜLÉS:
3.

Közgyűlési hozzájárulás és garanciavállalás a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
hitelfelvételéhez
(252. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

4.

Helyi földbizottsági jogkörben hozott állásfoglalás felülvizsgálata
(251. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

5.

Felhatalmazás egyezségi tárgyalások lefolytatására
(249. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

1.

Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási
megállapodásának felülvizsgálatára
(248. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

dr. Varga Katalin jegyző: Kiegészíti az írásos előterjesztését azzal, hogy az ülésen került
kiosztásra az előterjesztés melléklete, mely tartalmazza az alapító okirat módosítását is.
Pénteki napon tartottak a társult önkormányzatokkal egy egyeztetést, amin már ismertetésre
került a módosítás, illetve a települési önkormányzatok polgármesterei arra voltak kíváncsiak,
hogy mennyibe fog kerülni a továbbiakban a feladatellátás. Maga a döntés jogszabályi
határideje november 30., azonban egymásra épülő döntésekről van, hiszen a társulási tagok
között is mozgás van. Ebből a társulásból öt település távozik, négyen a bonyhádi társuláshoz
csatlakoznak: Zomba, Kéty, Felsőnána, Murga. Harc önkormányzata pedig a paksi társuláshoz
csatlakozik. Ezeket a módosításokat törzskönyvi nyilvántartásba veszik, ezért a társulások
egymásra várnak és egyszerre fogják bejegyezni a módosításokat.
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A polgármester szavazásra teszi fel az 1. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés-melynek
létszáma 14 fő- 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
237/2015. (XI.9.) határozata a Szekszárd és Környéke
Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási
megállapodásának módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése hozzájárul 2016. január 1. napjától Pörböly és
Várdomb községek önkormányzatai Szekszárd és Környéke
Alapellátási és Szakosított Ellátási Társuláshoz történő
csatlakozásához, egyúttal tudomásul veszi, hogy a Társulásból
2015. december 31. napján kiválik Harc, Zomba, Kéty, Felsőnána
és Murga község önkormányzata.
2.
A Közgyűlés a Társulás létrehozásáról szóló társulási
megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
tartalommal és formában elfogadja.
3.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a társulási
megállapodás aláírására, a jegyzőt pedig az okirat ellenjegyzésére.
4.
A Közgyűlés felkéri a jegyzőt az okiratnak a Magyar
Államkincstár
Tolna
Megyei
Igazgatóságához
történő
benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára.
Határidő:
Felelős:

2015. november 30.
Ács polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

A polgármester szavazásra teszi fel a 2. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés-melynek
létszáma 14 fő- 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
238/2015. (XI.9.) határozata a Humánszolgáltató Központ
alapító okiratának módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8/A §-a alapján Humánszolgáltató Központ alapító okiratának
módosítását és egységes szerkezetű alapító okiratát az 1. és 2.
számú melléklet szerinti tartalommal és formában hagyja jóvá.
2.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az okiratok
aláírására, a jegyzőt pedig azok ellenjegyzésére.
3.
A Közgyűlés felkéri a jegyzőt az okiratoknak a Magyar
Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történő
benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára.
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Határidő:
Felelős:

2.

2015. november 30.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. átalakulásával kapcsolatos döntések
meghozatalára és új gazdasági társaság megalapítására
(250. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Szeretnék azt az utat járni, hogy az önkormányzati cégek lehetőleg
profiltisztán végezzék a tevékenységüket. Amikor az Alfa-Nova Kft. szerződésének
megszüntetésével kapcsolatos döntést meghozta a Közgyűlés, első körben logikus volt, hogy
a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. végezze a szolgáltatást. Már akkor jelezték, hogy szeretnék
külön választani a tevékenységeket és önálló nonprofit kft-ben kívánja a város a tevékenységet
ellátni. Megkéri dr. Póla Zoltán könyvvizsgáló urat, hogy segítsen a válaszadásban, számviteli
és jogi szempontból is ő segédkezett az előterjesztés elkészítésében. A bizottságok közül a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Átadja a szót a bizottsági elnöknek.
Kővári László képviselő: Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
javasolja a közgyűlésnek a határozati javaslat elfogadását. A felügyelő bizottsági tagok
személyére a bizottság nem tett javaslatot.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Első kérdése a Jegyző Asszonyhoz szól. Jogszerű, hogy az előterjesztés
összes mellékletét az ülésen osztják ki?
dr. Varga Katalin jegyző: Az előterjesztés tartalmazza az ügy lényeges pontjait, melyet a
közgyűlési tagok határidőn belül megkaptak.
Ács Rezső polgármester: Az üggyel kapcsolatos összes dokumentáció dr. Göttlinger István
aljegyzőnél megtalálható, ha bárkinek még kérdése lenne azzal kapcsolatban. A két cég
szétválása 2016. január 1-től történik meg.
dr. Mezei László képviselő: Az elképzelés hatékonynak tűnik, azonban egy 900 millió Ft-os
vagyonnal rendelkező cégből kivesznek egy 300 millió Ft értékű vagyonelemet, az jó fedezet
egy új vállalkozásnak. A pénzeszközök kezelésére talált az önkormányzat egy megfelelő
finanszírozó bankot, ez a Mecsek és Vidéke Takarékszövetkezet. Rendkívül magasnak tartja a
hiteligényt, mely havonta akár bevételi gondokat is okozhat az új cégnél. Az a véleménye, hogy
a szándék kiváló, azonban előadódhat olyan helyzet, mely pénzeszközök jelentős felvételét
válthatja ki. A Vagyonkezelő Kft. vagyoni hátterének változása is megmozgathat újabb
hiteleket. Ő nem szeretne támogatni egy újabb hitelfelvételt, mely egy hitelspirált indíthat el
az önkormányzatnál. Ez a helyzet nem hoz hitelezési zavart a Vagyonkezelő Kft-nél?
Zaják Rita képviselő: A cég létrehozásáról valóban szó volt augusztus óta, de nem érti, miért
nem lehetett az előterjesztés mellékletét kiküldeni a pénteki anyagküldéskor?
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Ács Rezső polgármester: Erre a kérdésre jegyző asszony legjobb tudása szerint válaszolt.
Pénteken nem volt Szekszárdon, de akinek bármilyen információ birtokába jut a következő
hetekben, mely az ügy szempontjából fontos lehet, amellett, hogy ezt a folyamatot elindítják,
foglalkoznak a kérdéssel az ülés keretében is. Azt a modellt hozták be a szekszárdi gyakorlatba,
hogy a városi ügyek esetében, ha van egy gyors döntést igénylő ügy, akkor azt rögtön
Közgyűlés elé viszik. Ezt a lehetőséget itt is felajánlja. dr. Mezei László képviselő úr jogos
kérdésére elmondja, hogy valóban hitelfelvételre van szükség az új cég elindításához,
egyébként a zárt ülés témái között szerepel a hitelfelvétel ügye. A távhőszolgáltatás nonprofit
tevékenység, a város nem fog profitálni ebből. Az a fontos, hogy stabil hátteret tartsanak fenn
és a szolgáltatást biztosítsák. A külső források fedezetét ki fogják termelni, de az induláshoz
szükségesek ezek a források, melyek több elemből tevődnek majd össze.
További kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Kővári László képviselő: Pénteken megkapta az előterjesztést, hiszen a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságnak tárgyalnia kellett az előterjesztést. Képviselő Asszonynak is lehetősége lett volna
eljönni a Bizottság ülésére, hiszen voltak viták az ülésen, amik kapcsán információt gyűjthetett
volna a témáról. Lényegi rész, hogy abban megállapodás történt, hogy nem a Vagyonkezelő
Kft. fogja hosszú távon működtetni a távhőszolgáltatást, hanem lépni kellett az ügyben. Ezzel
együtt látja, hogy komolyan kell kommunikálni a lakossággal majd az ügyben, mert nem fogják
érteni, mi ez az új cég. Javasolja, hogy ne kapjon az ügyvezető 5 évre megbízást a cég
vezetésére, mert sok a bizonytalansági tényező.
Ács Rezső polgármester: Nincs zárt ülés keretében tárgyalandó téma, mivel az önkormányzati
cégek vezetőinek kinevezése és bérezése nyilvános. Javaslata a határozati javaslat 14.
pontjával kapcsolatos, bruttó 500.000,-Ft-ban javasolja meghatározni az ügyvezető díjazását.
Az ügyvezető megbízásának időtartama a módosító indítványa szerint határozatlan időre
szólna. A 15. ponthoz felügyelő bizottsági tagoknak javasolja dr. Haag Éva, Kővári László és dr.
Tóth Gyula képviselőket, elnöknek dr. Haag Éva alpolgármester asszonyt javasolja és a tagok
részére nem javasol díjazást megállapítani. A felügyelő bizottsági tagok esetleges
módosításáról a következő hetekben szeretnék lefolytatni a tárgyalást. A határozati javaslat
16. pontjában meghatározott Brain-Audit Pénzügyi Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft. helyett a
Duálkontroll Kft-t javasolja megbízni a könyvvizsgálói feladatok ellátására és havi 50.000,-Ft
díjazásra tesz javaslatot.
Rácz Zoltán képviselő: Egyetértett azzal a céllal, hogy az önkormányzat vegye át a távfűtést és
egy tiszta profilú céget hozzon létre erre a feladatra. Nem ért egyet azzal, hogy az
előterjesztést most kapták meg és azzal sem, hogy ugyanaz a felügyelő bizottság jön létre,
mely a Vízmű Kft-t negatív helyzetbe navigálta, vagy eltűrte a helyzet alakulását. Biztosan
nemmel szavaz, mert a módszereket nem tartja megfelelőnek.
Ács Rezső polgármester: Átadja dr. Haag Éva alpolgármester asszonynak a szót.
dr. Haag Éva képviselő: A határozati javaslat 15. pontjában szereplő felügyelő bizottsági
megbízatás 2020-ig szerepel, ezt javasolja határozatlan időre módosítani, és akkor bármikor
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visszahívható a bizottság. Annyit reagál az előzőekre, hogy a felügyelő bizottság jogköre nem
terjed ki az irányításra és a tagok összetétele is más.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: Javasolja, hogy amennyiben a képviselők nem értenek egyet a
felügyelő bizottsággal kapcsolatban, egyeztessenek a következő hetekben. Az első módosító
indítványa a határozati javaslat 14. pontjában: „A megbízás időtartama a cégbejegyzés
napjától kezdődően határozatlan időtartamra szóljon és a közgyűlés az ügyvezető munkabérét
havi bruttó 500.000 Ft-ban állapítsa meg.”
A polgármester szavazásra teszi fel a 14. pontra vonatkozó módosító indítványt, melyet a
közgyűlés –melynek létszáma 14 fő - 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás és 3 nem szavazat
mellett elfogadott.
Ács Rezső polgármester: Következő javaslata a határozati javaslatban a 15. pontot érinti, mely
a felügyelő bizottság tagjainak a személyére vonatkozik: dr. Haag Éva alpolgármestert, Kővári
László képviselőt és dr. Tóth Gyula képviselőt javasolja határozatlan időre megválasztani, havi
tiszteletdíjat nem javasol meghatározni. A felügyelő bizottság elnökeként dr. Haag Éva
alpolgármestert javasolja kinevezni.
A polgármester szavazásra teszi fel dr. Haag Éva megválasztására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyűlés –melynek létszáma 14 fő - 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 3 nem
szavazat mellett elfogadott.
(dr. Haag Éva alpolgármester nem vett részt a szavazásban.)
A polgármester szavazásra teszi fel Kővári László megválasztására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyűlés – melynek létszáma 14 fő - 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 3 nem
szavazat mellett elfogadott.
(Kővári László képviselő nem vett részt a szavazásban.)
A polgármester szavazásra teszi fel dr. Tóth Gyula megválasztására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyűlés – melynek létszáma 14 fő - 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 3 nem
szavazat mellett elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíjára vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 14 fő - 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás
mellett elfogatott.
A polgármester szavazásra teszi fel a felügyelő bizottsági tagok határozatlan időre történő
kinevezését, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 14 fő - 12 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett elfogadott.
A polgármester a határozati javaslat 15. pontjára vonatkozóan szavazásra teszi fel dr. Haag
Éva alpolgármester felügyelő bizottsági elnökké történő megválasztására vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 14 fő - 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás
és 3 nem szavazat mellett elfogadott.
(dr. Haag Éva alpolgármester nem vett részt a szavazásban.)
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A polgármester a határozati javaslat 16. pontjára vonatkozóan szavazásra teszi fel a
módosító indítványát, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 14 fő - 10 igen szavazattal, 3
tartózkodás, 1 nem szavazat mellett elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a teljes határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 14 fő – 10 igen szavazattal, 4 nem szavazat mellett elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
239/2015. (XI.9.) határozata
a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. átalakulásával kapcsolatos
döntések meghozataláról és új gazdasági társaság
megalapításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Szekszárdi
Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7100
Szekszárd, Bezerédj u. 2., cégjegyzékszám: Cg.17-09-001815)
egyedüli tulajdonosa az egyes jogi személyek átalakulásáról,
egyesüléséről és szétválásáról szóló 2013. évi XLXXVI. tv. 8.§-a
alkalmazásával úgy dönt, hogy a 176/2015. (VIII.27.) számú
közgyűlés
határozat
alapján
elkészített
átalakulási
dokumentumok alapján egy ülésen egy döntéssel határoz a
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. átalakulásáról.
1.
A közgyűlés úgy dönt, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelő
Korlátolt Felelősségű Társaság átalakulás útján két jogi személy
gazdasági társasággá szétválik (Ptk. 3:45.§).
2.
A szétválás módja: kiválás.
A kiválás során a Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű
Társaság, mint jogi személy fennmarad és vagyonának egy része
a kiválással létrejövő jogi személyre, mint jogutódra száll át.
3.
A fennmaradó Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt
Felelősségű Társaságból egy Korlátolt Felelősségű Társaság
kiválik.
4.
A fennmaradó és a létrejövő társaságok tulajdonosa:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata.
5.
Átalakulás fordulónapja: 2015. augusztus 19.
Az átalakulás könyv szerinti értéken történik.
Az átalakuláshoz fűződő joghatások beálltának időpontja: 2016.
január 1.
6.
A kiválással létrejövő társaság cégformája: nonprofit
korlátolt felelősségű társaság.
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Cégneve: Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság.
7.
A kiválással létrejövő társaság kizárólagos feladata
Szekszárd Város területén távhőszolgáltatás és távhőtermelés
(TEÁOR 4322). A kiválással létrejövő Szekszárdi Távhőszolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vagyonába kerül a
távhőszolgáltatás és távhőtermelés ellátáshoz szükséges minden
vagyoni jog és kötelezettség. Az átalakulást követően
fennmaradó Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű
Társaság tulajdonában marad minden egyéb vagyoni jog és
kötelezettség.
8.
A közgyűlés az átalakuló Szekszárdi Vagyonkezelő
Korlátolt Felelősségű Társaság „Szétválási tervét” az
előterjesztés 1. számú melléklete szerint azzal egyezően
elfogadja.
9.
A közgyűlés a Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt
Felelősségű Társaság 2015. augusztus hó 19-i fordulónapi
zárómérlegét az átalakuló Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt
Felelősségű Társaság, az átalakulás után fennmaradó Szekszárdi
Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság és a kiválással
létrejövő Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság 2015. augusztus 19-i fordulónapi
átalakulási vagyonmérleg tervezeteit a Szétválási terv 1. számú
melléklete szerinti előterjesztéssel egyezően elfogadja.
10.
A közgyűlés az átalakuló Szekszárdi Vagyonkezelő
Korlátolt Felelősségű Társság az átalakulást követően
fennmaradó Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű
Társaság és a kiválással létrejövő Szekszárdi Távhőszolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. augusztus hó 19i fordulónapi vagyonleltár tervezeteit a Szétválási terv 2. számú
melléklete szerinti előterjesztéssel egyezően elfogadja.
11.
A közgyűlés úgy dönt, hogy a Szétválási terv 3. számú
mellékletét képező Szétválási szerződést az előterjesztéssel
egyező szövegben jóváhagyja.
12.
A közgyűlés az átalakuló Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
alapító okiratának módosítását a Szétválási terv 4. számú
melléklete szerinti előterjesztéssel egyezően elfogadja.
13.
A közgyűlés a kiválással létrejövő Szekszárdi
Távhőszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
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alapító okiratát a Szétválási terv 5. számú melléklete szerint az
előterjesztéssel egyezően jóváhagyja.
14.
A kiválással létrejövő Szekszárdi Távhőszolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetésével a
közgyűlés Csukle Tibor (sz.: Decs, 1956. 07. 28., an.: Till Erzsébet,
lakcím: 7100 Szekszárd, Damjanich u. 26.) bízza meg. A megbízás
időtartama a cégbejegyzés napjától kezdődően határozatlan
időre szól. Az ügyvezető tevékenységét munkajogviszonyban
látja el.
A közgyűlés az ügyvezető munkabérét havi bruttó 500.000,-Ftban állapítja meg.
15.
A kiválással létrejövő Szekszárdi Távhőszolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági
tagjainak az alábbi személyeket megválasztja:
1.
dr. Haag Éva (sz.: Paks, 1970.10.26., an.: Váyer
Magdolna, lakcím: 7100, Szekszárd, Napfény u. 20.)
2. Kővári László (sz.: Szekszárd, 1946. 12.14., an.: Ribling
Erzsébet, lakcím: 7100, Szekszárd, Kőrösi Cs. S. u. 20.)
3.
dr. Tóth Gyula (sz.: Szekszárd, 1942.10.20., an.: Dömötör
Erzsébet, lakcím: 7100, Szekszárd, Kandó K. u. 5.)
A közgyűlés a felügyelőbizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem
állapít meg.
A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása a cégbejegyzés
napjától határozatlan időre szól.
16.
A kiválással létrejövő cég könyvvizsgálói feladatainak
ellátásával a cégbejegyzés napjától kezdődően a 2016-os üzleti
év mérlegére vonatkozó taggyűlési döntés napjáig, de legkésőbb
2017. május hó 30. napjáig terjedő időszakra megbízza:
DUÁLKONTROLL Könyvvizsgáló KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG (székhely: 7130 Tolna,
Bem
u.
14.,
cégjegyzékszám: 17 09 004695, kamarai nyilvántartási szám:
001737)
Beke Tiborné könyvvizsgáló (an.: Ziebenmorgen Jozefin, kamarai
nyilvántartási szám: 005384)
A közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását havi 50.000-Ft+Áfa
összegben állapítja meg.
17.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata felhívja a
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a
törvényes határidőn belül kezdeményezze
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a,
a Cégközlönynél kétszer egymás utáni lapszámban
közlemény közzétételét a 2013. évi V. tv. és a 2013. évi CLXXVII.
tv. szerinti tartalommal,
b,
a gazdasági társaság átalakulásának cégbírósági
bejegyzését.
18. A közgyűlés az átalakulás könyvvizsgálói, illetve jogi
feladatainak ellátásával az alábbiakat bízza meg:
Könyvvizsgálat: Dr. Póla Zoltán könyvvizsgáló (an.: Fehér Rozália,
lakcím: 7100 Szekszárd, Újfalussy u. 11., könyvvizsgálói eng.
szám: 004880)
Jogi feladatok: Szepesi Ügyvédi Iroda 7100 Szekszárd, Holub u. 7.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert és Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatóját a jelen határozatban
foglaltak szerint a szükséges okiratok aláírására.
Határidő:
Felelős:

2015. november 15.
Ács Rezső polgármester
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 10 óra 40
perckor berekeszti. A közgyűlés zárt ülésen folytatja a munkáját.

K. m. f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző
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