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Egyszerű többség!
Tisztelt Közgyűlés!
Az Alisca Terra Nkft. - Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 273/2007.
(XI.29.) számú jóváhagyó határozatával - 2008. április 18. napján, Óbecse Községgel
együttesen megalapította a Tiszamente-Óbecse Kommunális Szolgáltató Kft-t. Óbecse
Község 51 %, míg az az Alisca Terra Nkft. 49 %-os tulajdoni hányaddal rendelkezik a gazdasági
társaságban.
Az üzletrészt a társaság ügyvezetője, Szabó Antal tájékoztatása szerint a társaság több éve
próbálja értékesíteni. Jelenleg két ajánlattevő jelentkezett tárgyi üzletrész megvásárlására. A
West Truck D.o.o., valamint a Brantner otpadna privreda d.o.o. gazdasági társaságok
ajánlatainak magyar nyelvű változatait az előterjesztés 1-2. sz. mellékletei tartalmazzák.
A két ajánlat ajánlott vételár tekintetében eltér egymástól, ezért Szabó Antal ügyvezető a
Brantner otpadna privreda d.o.o. által kínált magasabb, 113.000 EUR összegű ajánlat
elfogadását támogatja.
Az Alisca Terra Nonprofit Kft. hathatós közreműködésével testvértelepülésünkön a
hulladékszállítás modern, a kor kihívásainak megfelelő kialakítására került sor. Az elmúlt
időszak jelentős gazdasági és szabályozási környezetváltozásai új szakmai kihívások elé
állították a szerbiai leányvállalatot. A regionalitás elve mentén kialakuló új
hulladékgazdálkodási rendszerek további beruházásokat és új, szigetelt hulladéklerakó
használatát követeli meg az Óbecsei cégünktől is. Mindemellett a géppark is elöregedett,
felújításra, bővítésre szorul. Gazdaságossági szempontból az Alisca Terra Nonprofit Kft.
hivatkozott tulajdonrészének fenntartása, a várható beruházási igények fedezete nem
indokolt, így indokolt lehet az üzletrész értékesítése.
A 2020. január 22-én lezajlott felügyelő bizottsági ülés értelmében ügyvezető igazgató úr
kérte SZMJV Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságát, hogy
a fenti ajánlatok ismeretében hozza meg határozatát a hivatkozott üzletrész értékesítése
tárgyában.
A vételi ajánlatot a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2020. február 10-i ülésén
megtárgyalta és a 101/2020. (II.10.) számú határozatában (3. sz. melléklet) támogatja az
Alisca Terra Nkft. szerbiai Tiszamente-Óbecse Kft-ben lévő 49%-os üzletrészének
értékesítését a Bratner otpadna privreda d.o.o. gazdasági társaság részére az általa ajánlott
113.000 EUR összegű áron. A határozatban az értékesítéssel kapcsolatban a 3. sz.
mellékletben szereplő ténymegállapításokat tette. A bizottság javasolta továbbá a
közgyűlésnek, hogy hívja össze az Alisca Terra Nonprofit Kft. taggyűlését, ahol, mint
minősített többséget biztosító befolyással rendelkező tag a fenti GVB határozat értelmében
döntsön az értékesítésről.
Kérem a T. Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.
Szekszárd, 2020. február 18.
dr. Molnár Kata
jegyző
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ...../2020. (II.27.) határozata
az Alisca Terra Nkft. szerbiai Tiszamente-Óbecse Kft-ben lévő 49%-os üzletrészének
értékesítéséről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság 101/2020. (II.10.) számú határozatát figyelembe véve támogatja
az Alisca Terra Nkft. szerbiai Tiszamente-Óbecse Kft-ben lévő 49%-os üzletrészének
értékesítését a Bratner otpadna privreda d.o.o. gazdasági társaság részére az általa
ajánlott 113.000 EUR összegű áron.
Határidő: 2020. február 27.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2. felhívja a polgármestert, hogy az Alisca Terra Nonprofit Kft. taggyűlésén, az
önkormányzat, mint minősített többséget biztosító befolyással rendelkező tag
képviseletében e határozat 1. pontja értelmében döntsön az üzletrész értékesítéséről.
Határidő: 2020. március 10.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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