Szám: IV.64-2/ 2013.
JEGYZİKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2013. február 21-én (csütörtökön) 16
óra 8 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester,
Csillagné Szánthó Polixéna, Dr. Fajszi Lajos, Dr. Horváth Kálmán, Ilosfai Gábor, Kıvári
László, Lemle Béláné, Máté Péter, Zaják Rita képviselık
Összesen: 11 fı
Távolmaradását jelezte:

Dr. Hadházy Ákos, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila, Dr.
Tóth Gyula képviselı

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Göttlinger István aljegyzı,
Pál József igazgatóság vezetı,
Märcz László igazgatóság vezetı,
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı
Meghívott:

Artim Andrásné a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft.
ügyvezetı igazgatója

Horváth István: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 11 fı képviselı jelen van, a
közgyőlés határozatképes, megnyitja a rendkívüli ülést.
A napirenddel kapcsolatban módosító javaslat, kiegészítés nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal elfogadott, és az alábbi napirendet
állapította meg:
NAPIREND

1.

Javaslat a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. átalakulására, tájékoztató a víziközmő
vagyon átszállásáról
(19. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

1.

Javaslat a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. átalakulására, tájékoztató a
víziközmő vagyon átszállásáról
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztés határozati javaslatát
elfogadásra javasolja a közgyőlésnek.
Ács Rezsı: A Felügyelı Bizottság is megtárgyalta az elıterjesztést és a tulajdonosnak
elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor: A Víziközmő Társulás hogyan kapcsolódik a napirendi pont témájához? Mi
lesz azzal a vagyonnal, ami nem közmő vagyon? Mi lesz a cég adósságával? Ha a Vízmő Kft.
nem fog szolgáltatni, akkor ez az adósság mibıl lesz visszafizetve? A Vízmő Zrt-re milyen
befolyása lesz az önkormányzatnak? Ki lesz az ügyvezetıje? Ki lesz a cég tulajdonos?
Horváth István polgármester 16 óra 12 perckor távozik az ülésterembıl, jelen van 10 fı
képviselı. Az ülés vezetését Dr. Haag Éva alpolgármester veszi át.
Ács Rezsı: Az akkreditációhoz szükséges feltételek biztosítása a Szekszárdi Víz-és
Csatornamő Kft-n keresztül csak rövidtávon lenne megoldás. Hosszú távú megoldás az lenne,
ha a társulás és a társulás által létrehozott zrt. felelne meg a törvényi elıírásoknak. A
víziközmő törvény rendelkezik arról, hogy a víziközmő vagyont az önkormányzatnak vissza
kell adni. A nem víziközmő vagyonhoz tartozó vagyonelemek az önkormányzat, vagy az
önkormányzat valamelyik cégének a tulajdonában fog maradni. Ennek egy részét használatba,
vagy bérüzemeltetésbe rendelkezésére bocsátják annak a cégnek, aki az akkreditációt
megkapja. A meglévı adóssággal kapcsolatban a pénzintézetekkel tárgyalást kell folytatni.
Fedezetként a meglévı ingatlanok mellett a bérleti díj és egyéb bevételek fognak alapul
szolgálni. Önálló formájában a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. megszőnhet, üzemigazgatóság formájában mőködhet tovább, ennek számviteli és informatikai hátterének
megteremtése jelenleg zajlik. A másik lehetıség a holdingszerő mőködés, a cégekben a zrt.
tulajdonrészt szerez, és bizonyos szolgáltatásokat a cégek fognak vinni. Még nem született
döntés, hogy melyik lesz a végleges út. Az elıterjesztés azt tartalmazza, hogy az ehhez
szükséges döntéseket a tulajdonos minél elıbb hozza meg. Május 31-én be kell adni az
akkreditációs kérelmet, addig meg tudják hozni a döntést, amely biztos alapot szolgáltat
ahhoz, hogy az újonnan létrehozott gazdasági társaság megkapja a Magyar Energia Hivataltól
az akkreditációs engedélyt.
Zaják Rita: A Víz-és Csatornamő Kft-nek 1,8 milliárd Ft adóssága van. A Re-Víz Dunamenti Kft. fogja kitermelni éves szinten a 190 millió Ft törlesztı részletet?
Ács Rezsı: Ez nem a jelenlegi elıterjesztés tárgyát képezi. Sok olyan kérdés van, amelyet
tisztázni kell az akkreditációs kérelem benyújtása elıtt. A vagyontárgyak hasznosításából
bevételekhez juthat a cég.
Ilosfai Gábor: Az átalakulás mennyiben érinti az ALISCA TERRA Kft-t? Ki vezeti a Zrt-t?
Hol van bejegyezve? A társult települések képviselı-testületeinek is meg kell hozni a
szükséges döntéseket? Született már döntés ezeknél az önkormányzatoknál?
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Ács Rezsı: A Víz-és Csatornamő Kft. és az ALISCA TERRA Kft. egy telephelyen van. Az
akkreditációs kérelem benyújtásakor komoly szakmai elvárások vannak, a Vízmő Kft.
szakember állományának jelentıs része át kell kerüljön az új céghez. Az ALISCA TERRA
Kft-t egyebekben ezek a kérdések nem fogják érintetni. A víziközmő törvény meghatározza,
hogy milyen képzettség, szakmai gyakorlat szükséges az adott munkakör ellátásához. A Zrt. a
Tolna Megyei Cégbíróságon került bejegyzésre, a vezérigazgató Artim Andrásné. A társult
települések testületei most hozzák meg a szükséges döntéseket, hogy az integráció mielıbb
lezajlódjon. A határozati javaslat 2. pontjában javasolja a közgyőlésnek, hogy a
könyvvizsgálói feladatok ellátásával a CORRECT Pénzügyi és Könyvszakértı Kft-t bízza
meg.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt, melyet
a közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 1 nem szavazat
mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
14/2013.(II.21.) határozata
a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. átalakulásáról

közgyőlésének

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése, mint a
Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. alapító tulajdonosa elhatározza a
társaság átalakulását.
Az átalakulás módja kiválás és beolvadás. A vagyonmérleg tervezetek
fordulónapja: 2012. november 30.
2. A Közgyőlés az átalakulással kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok
ellátásával a CORRECT Pénzügyi és Könyvszakértı Kft-t (MKVK száma:
00079) bízza meg.
3. A Közgyőlés megbízza a társaság ügyvezetı igazgatóját a vagyonmérleg
tervezetek, az azokat alátámasztó vagyonleltár tervezetek, továbbá a végsı
átalakuláshoz szükséges egyéb okiratok (alapító okirat módosítása,
szétválási okirat) elkészítésével.
4. Az átalakulással kapcsolatos második döntés idıpontja: 2013. február
28. napja.
Határidı: 2013. február 26.
Felelıs: Horváth István polgármester
Artim Andrásné ügyvezetı igazgató

Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város
15/2013.(II.21.) határozata
a víziközmő vagyon átszállásáról

Önkormányzata

közgyőlésének

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
tudomásul veszi, hogy a víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény 79 §. (1) bekezdése szerint a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft.
tulajdonában lévı víziközmő vagyon - melynek vagyontárgyait részletesen
a határozat részét képezı melléklet tartalmazza – 2013. január 1. napján
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonába került.
2. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.)
szekszárdi ör. legközelebbi módosításakor intézkedjen a változás
átvezetésérıl.
Határidı:
Felelıs:

1. pont tekintetében: 2013. február 21.
2. pont tekintetében: 2013. március 31.
1. pont tekintetében: Horváth István polgármester
2. pont tekintetében: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az alpolgármester az ülést 16 óra 24
perckor berekeszti.

K m f.

Horváth István
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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