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Egyszerű többség
Tisztelt Közgyűlés!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése a 315/2017. (XII.14.) sz.
határozatában döntött a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő Szekszárdi
Közművelődési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Szekszárdi Turisztikai
Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaság egyesüléséről, melyet a Ptk. 3:44.§ (1) bek.)
értelmében beolvadás útján kíván végrehajtani.
A fenti határozat 5. pontja az átalakulás mérlegfordulónapját 2017. december 31-vel
határozza meg, a 6. pont pedig az egyesülés végső dátumaként 2018. március 31-ét jelöli ki.
A Szekszárdi Turisztikai NKft. gazdasági tevékenysége és árbevételének jelentős része a
tulajdonos önkormányzattal kötött, uniós projektekkel összefüggő kommunikációs és
nyilvánosság biztosításával kapcsolatos szerződésekből származik, melyek kifizetése az egyes
tevékenységek elvégzése után, a teljesítés igazolások és a benyújtott számlák alapján történik.
A cégnek jelenleg is több folyamatban lévő szerződése van a tulajdonos önkormányzattal,
melyekből azonban az egyesülés végső dátumáig nem származik bevétele a Kft-nek, mivel a
pályázati beruházások kapcsán végzett tevékenységek nagyrészt a 2018-as év harmadik és
negyedik negyedévében realizálódnak, melyek elvégzése után bocsáthat ki számlákat a
Szekszárdi Turisztikai NKft.
A Kft. korábbi bevételeiből a működés 2017. december 31-ig volt biztosított és a 2018. évi
bevételek későbbi realizálása miatt jelenleg mintegy 4.000.000,- Ft összegű működési költség
– melyből a munkavállalók bérének és járulékainak kifizetésére kerülhet sor - hiányzik a Kft.
költségvetéséből ahhoz, hogy az egyesülés időpontjáig zavartalanul folytatódhasson a Kft.
tevékenysége.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Szekszárdi Turisztikai NKft.-nek az egyesülésig folytatott
zavartalan működése érdekében a 2018. évi költségvetésből 4.000.000,- Ft-ot, azaz Négymillió
forintot „Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása” címen szíveskedjen
a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. részére biztosítani. A beolvadás után, a bevételek
realizálását követően – legkésőbb 2018. december 31-ig - köteles a Szekszárdi Közművelődési
Kft az átadott pénzeszközt visszafizetni az önkormányzat részére.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntsön a támogatásról.
Szekszárd, 2018. január 22.

Ács Rezső
polgármester
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Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1.

elrendeli, hogy a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. részére a 2018. évi költségvetésből
„Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása” címen 4.000.000,- Ft,
azaz Négymillió forint átadásra kerül;

Határidő:
Felelős:

2.

felhívja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet 2 sz. mellékletében a „Működési célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása” címen tervezett keret terhére
biztosítsa az 1. pontban megjelölt összeg átadását;

Határidő:
Felelős:

3.

2018. január 31.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

2018. február 28.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

felhívja a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a
beolvadás után, a bevételek realizálását követően – legkésőbb 2018. december 31ig - köteles a Szekszárdi Közművelődési Kft az átadott pénzeszközt visszafizetni az
önkormányzat részére.

Határidő:
Felelős:

2018. december 31.
Ács Rezső polgármester
Zsikó Zoltán ügyvezető igazgató
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