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Tisztelt Bizottság! 
 

SZMJV Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 29/2019. (XII.23.) 
rendelet 1. melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 4.24. c) pontja szerint a 
GVB véleményezési körében javaslatot tehet az Önkormányzat által alapított, illetve részben 
az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság tevékenységének, működésének 
gazdaságosabbá, hatékonyabbá tétele érdekében. 
 
A bizottság a 2020. február 3-i ülésén tárgyalta az Alisca Terra Nkft. Tiszamante-Óbecse Kft-
ben lévő üzletészének vételére vonatkozó ajánlatot és az ügyvezetőt pótlólagos 
adatszolgáltatásra hívta fel. Ügyvezető igazgató úr az előterjesztés melléklete szerinti 
tartalommal tett eleget a bizottsági határozat végrehajtásának. 

 
Ügyvezető igazgató úr kéri a T. Bizottságot, hogy a benyújtott adatok ismeretében hozza 
meg határozatát a hivatkozott üzletrész értékesítése tárgyában. 
 

Mellékletek: 

Jelen előterjesztésbe ágyazva: 

- Szabó Antal ügyvezető levele 

- FB határozat 

- Ajánlatok az üzletész vételére 

 

Külön dokumentumban: 

- Szekszárd Megye Jogú Város Közgyűlésének 273/2007. (XI.29.) határozata 

- Szekszárd Megye Jogú Város Közgyűlésének 54/2017. (III.7.) határozata 

- Szekszárd Megye Jogú Város Közgyűlésének 221/2018. (VI.21.) határozata 

- Társasági szerződés  

- Szindikátusi szerződés  

- Managment szerződés  

- Újvidéki - Bírósági Szakértők és Felbecsülők Szervezete értékbecslése 

- Árfolyam különbözet kimutatás 

- Kifizetett osztalék kimutatás 

- 2018. évi beszámoló 

- 2018. évi statisztikai beszámoló 

- 2018. évi szakértői értékelés  

- 2019. évi üzleti terv 

- Árfolyamkülönbözet, részesedés alakulása 

 
 
Szekszárd, 2020. február 6. 

dr. Varga András 
mb. igazgatóságvezető 

 



Határozati javaslat  
 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának …/2020. (II.10.) határozata 

 az Alisca Terra Nkft. szerbiai Tiszamente-Óbecse Kft-ben lévő 49%-os üzletrészének 
értékesítéséről 

 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 4.24. c). pontjában 
meghatározott átruházott hatáskörben eljárva 
 
1. 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 10. 
Felelős: Bomba Gábor elnök 

 
2. javasolja a közgyűlésnek, hogy az 1. pont alapján hozza meg határozatát Alisca Terra Nkft. 

szerbiai Tiszamente-Óbecse Kft-ben lévő 49%-os üzletrészének értékesítéséről, valamint 
hívja össze az Alisca Terra Nonprofit Kft. taggyűlését, ahol, mint minősített többséget 
biztosító befolyással rendelkező tag e határozat értelmében döntsön az értékesítésről. 
 

Határidő: 2020. február 27. 
Felelős: Bomba Gábor elnök 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság! 

A Tiszamente-Óbecse Kommunális Szolgáltató Kft –ben meglévő 49%-os tulajdonrészünk 

eladásának, Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága 2020.02.03.-án meghozott határozata alapján, pótlólagosan a döntés 

meghozatalához a határozatban előírt adatbekérés szerint az alábbi tájékoztatást adom: 

a. - Szekszárd Megye Jogú Város Közgyűlésének 54/2017. (III.7.) határozata – mellékelve 

- Szekszárd Megye Jogú Város Közgyűlésének 221/2017. (VI.21.) határozata – 

mellékelve 

b. Érvényben lévő szerződés az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nkft. és a 

Tiszamente – Óbecse Kft. között: 

 Társasági szerződés – mellékelve 

 Szindikátusi szerződés – mellékelve 

 Managment szerződés – mellékelve 

c. Az üzletrész vételi értékének kiszámításának képlete 2008-ból.  

- Nem rendelkezünk kiszámítási képlettel az érintett szerződés megkötésének 

időpontjáról, tudomásom szerint a két testvér település - korábbi jó kapcsolata 

alapján az akkori városvezetések – politikai döntést hoztak és ez alapján hozták 

létre a közös hulladékgazdálkodási Kft-t - Óbecsén. 

- Birtokunkban van az Újvidéki - Bírósági Szakértők és Felbecsülők Szervezete által 

készített 2015.12.31-én értékbecslés mely szerint a teljes értéke a társaságnak 

184.524,54 Euró – az értékelés kivonata mellékelve 

- Árfolyam különbözet kimutatás - mellékelve 

d.  Az említett hozamszámítás véleményem szerint alapvetően téves, jelen értéket 

megállapítani diszkontálással egy jövőben meghatározott időpontra szabad, 

visszamenőleg halmozott értéket megállapítani értelmetlen – legfeljebb egy ezután 

bekövetkező befektetés elhatározása érdekében van értelme. A 2008-ban 

befektetett jószág értékét 2008-ban kellett volna diszkontálni – ami lehet, hogy meg 

is történt, mert a befektetés az eredeti elképzelések szerint (szindikátusi 

szerződésben meghatározott feltételek alapján) úgy tűnik utólag is, hogy 

nyereségesnek látszott. 2011.12.31.-ig kifizetett osztalék is ezt támasztja alá. 

- A részünkre kifizetett osztalék kimutatás – mellékelve 

ugyanezen osztalékkimutatáson található az eredménykimutatás  

- 2014. előtt nem volt szétválasztott eredménykimutatás, ezért nem volt szükség 

külön költséghelyre;  

- addig az időpontig összességében nem tekinthető veszteségesnek az Óbecsei 

tevékenység, mint az a kimutatásból kiderül 2012-ben jelezte a társaság először a 

veszteségét,  

- 2013-as elszámoló számlát törölte a társaságunk (a hátterét nem tudom),  

- a 2014., 2015. évi számlát kibocsátottuk, de veszteségként 2018.12.31.-ével 

leírtuk, láthatóan behajthatatlan követelésként kellett kezelnünk, azokra az 

évekre már folyamatosan veszteséget könyvelt el a közös cég, ami kizárta az 

osztalék kifizetését (a számlázás és a döntés hátterét nem ismerem.) 



Tájékoztatásul közlöm, hogy a kérdéses időszakban váltás következett be az Óbecsei 

önkormányzat vezetésében, a váltást követően a közös cégünk működtetésében a 

korábban elfogadott szindikátusi és managmenti szerződést a szerb fél a 

továbbiakban nem fogadta el, saját hatáskörben nevezett ki ügyvezetőt, majd a 

korábbi ügyvezető ellen büntető eljárást kezdeményeztek az addig kifizetett – és 

állítólag a szerb törvények szerint – szabálytalanul elszámolt osztalék kifizetése miatt. 

Az ügy bírósági szakban van, és az eljárás jelenleg is tart. Az elmúlt években, mint 

ahogy az a társaság 2018- évi mérlegéből is kiderül, látható, hogy a társaság korábban 

– az ügyvezetővel szemben folyó per tárgyát képező, a kintlévőségek kezelésének 

elmaradásából származó jelentős mintegy 25.000.000. dinár veszteséget tart nyilván. 

Tekintettel arra, hogy osztalékot nem fizethet a társaság addig, míg ezt a veszteséget 

nem kompenzálta, és a nyereség évek óta 4 – 5 millió dinár nagyságrendű így a 

további 6 – 7 évben sem számíthatunk osztalékra.  

e. Tulajdonrész vásárlás nem történt – a két önkormányzat közös gazdasági társaságot 

hozott létre, az Alisca Terra Kft. részéről pénzbeni és tárgyi apport önrésszel. 

A 2018- ban felmerült és kifizetett költségek, 

-  egy, az értékesítéshez nem kapcsolódó könyvelő irodával kötött korábbi 

szerződésből adódó kifizetési kötelezettségből 

-  valamint az értékesítéshez kapcsolódóan ügyvédi, fordítói, önkormányzati 

kapcsolattartói közvetítői díjakat tartalmazzák.  

f. Az üzletrész meghirdetésének módját nem ismerem, tekintettel arra, hogy én már 

egy adott folyamatba kapcsolódtam be - költségei részben az előző pontban 

ismertetettek szerint történtek. 

g. A Tiszamente – Óbecse Kft.  

- 2018. évi beszámolója. mellékelve 

- 2018. évi statisztikai beszámolója – mellékelve 

- 2018. évi szakértői értékelés – mellékelve 

 

Szabó Antal ügyvezető 

  Alisca Terra Nkft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 3/2020. 
(II.04.) számú határozata a Brantner O.P. d.o.o. vételi ajánlatának elfogadásáról 

 

 
 



 
 
 
 



 
 
 
 


























































































































































































































































































































