Szám: IV/B/20-16/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. október 13-án
(csütörtök) 8 órakor a Babits Mihály Kulturális Központ Csatár termében (Szekszárd, Szent
István tér 10.) megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, dr. Mezei László, dr. Máté István, Ferencz
Zoltán, Kővári László, Gyurkovics János, Szabó Balázs, dr. Tóth Gyula, Gombás Rita, Rácz Zoltán
képviselők.
Távolmaradását jelezte:

dr. Haag Éva, Pap Máté, Kerekes László, Zaják Rita képviselő.

Összesen: 11 fő
Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Kajos Nikolett aljegyző,
dr. Göttlinger István aljegyző,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető,
Tamási Anna igazgatóság vezető,
Märcz László igazgatóság vezető,
dr. Bodor Adrienn osztályvezető,
Feri Blanka osztályvezető,
Máté Péter tanácsos,
Radványi Petra jogi és bizottsági referens, jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:

Csukle Tibor ügyvezető igazgató,
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató.

Ács Rezső polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 11 fő képviselő jelen van,
a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést.
A polgármester szavazásra teszi fel a közgyűlés nyilvános ülésének napirendjére vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 11 fő - 11 igen szavazattal, tartózkodás
és nem szavazat nélkül elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a közgyűlés zárt ülésének napirendjére vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 11 fő - 11 igen szavazattal, tartózkodás
és nem szavazat nélkül elfogadott, és egyúttal az alábbi napirendet állapította meg:

NAPIREND
1.

Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának módosítására
(296. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Zárt ülés
2.

Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. és a Szekszárdi Távhőszolgáltatási Nonprofit
Kft. szétválási mérlegével kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozatalára
(297. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

1.

Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának módosítására
(296. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

Ács Rezső polgármester: Átadja a szót Bálint Zoltán ügyvezetőnek az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató: Köztudomású, hogy a vállalkozások és a lakosság részére a
kormányzat elő fogja segíteni az elektromos autók vásárlását. Ezért elektromos áramú
töltőrendszer létrehozása szükséges, az első ilyen állomás felavatására októberben kerül sor a
szekszárdi piactéren. Az üzemeltetéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzéséhez
szükséges a tevékenység alapító okiratba foglalása. Ebben kéri a közgyűlés támogatását.
dr. Haag Éva alpolgármester megérkezik az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 12 fő,
a közgyűlés határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének az
ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja azt.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő - 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazattal nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
260/2016. (X.13.) határozata
a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának
módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetői
tisztségéből Csukle Tibort visszahívja.
2.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
a Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság alapító
okiratának módosítását és a módosításokkal egységes
szerkezetű alapító okiratot az előterjesztés mellékletét képező
tartalommal és formában elfogadja.
3.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az
előterjesztés mellékletét képező alapító okirat módosítás és a
módosításokkal egységes szerkezetű alapító okirat aláírására.
4.
A Közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a módosítások
Cégnyilvántartásba történő átvezetésére.
5.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.-t az elektromos
gépjárművek töltésére szolgáló töltőállomás Piac téren történő
létesítésére és felkéri az üzemeltetésére vonatkozó hatósági
engedély beszerzésére.
Határidő: 2016. október 15.
Felelős:
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
Bálint Zoltán ügyvezető

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 8 óra 10
perckor berekeszti. A közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.

K. m. f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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