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Egyszerű szótöbbség
Tisztelt Közgyűlés!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tagságával működő Dél-Dunántúli
Idegenforgalmi Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban DDI NKFT) ügyvezetője, Gál
Ildikó a Pécsi Törvényszék Cégbíróságán az ügyvezetői tisztségének a cégjegyzékből
törlése mellett a DDI NKFT elleni törvényességi felügyeleti eljárás megindítását
kezdeményezte arra hivatkozással, hogy az ügyvezetői tisztségéről történt lemondását
követően a tagok nem állítottak új jelöltet, új ügyvezető megválasztásra kísérletet nem
tettek. A cégbíróság a 2017. augusztus 29-én kelt Cgt.02-17-0000421/2. számú
végzésével felhívta a tagokat az ügyvezetői kérelemre való nyilatkozattételre, illetve arra
az esetre, ha a tag a kérelemben foglaltakat nem vitatja, a törvénysértő állapot
megszüntetésére.
Pohl Marietta, Baranya Megyei Vállalkozói Központ Vidék Kis- és Középvállalkozásainak
Fejlesztésére létrehozott Alapítványa ügyvezetője 2018. január 24-én e-mailben kereste
meg a DDI NKFT tagjait azzal, hogy a társaság korábbi ügyvezető igazgatója, Hegyi
Zsuzsanna levélben jelezte felé a DDI NKFT üzletrészeinek megvásárlására vonatkozó
szándékát, feltételként támasztva, hogy a cég törvényes működése álljon helyre (legyen
ügyvezetője, könyvelője, jogásza, akiknek a díját a tranzakció lebonyolításának
befejeződéséig a tagok viselik, kerüljön továbbá lezárásra a 2017. év).
A 2018. január 29-én kelt válaszlevelemben nyilatkoztam arról, hogy az üzletrész
átruházásához Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének jóváhagyása szükséges, jeleztem
továbbá, hogy a kérdést a közgyűlés elé terjesztem, és kértem a vevő konkrét ajánlatának
megtételét az üzletrész vételárára. A vevő vételárra vonatkozó ajánlata a közgyűlés napjáig
nem érkezett meg.
Az Önkormányzatot érintő gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos önkormányzati
feladatok más gazdasági társaság útján kerülnek ellátásra, ezért az Önkormányzatnak nem
fűződik érdeke a társaságban a 8,33 %-os üzletrésze megtartásához.
Kérem a T. Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.
Szekszárd, 2018. február 13.

Ács Rezső
polgármester
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat a Dél-Dunántúli Idegenforgalmi Közhasznú
Nonprofit Kft-ben fennálló 8,33 %-os üzletrészét értékesítse - a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szól 2011. évi
CLXXXIX. törvény rendelkezései betartásával, szakértői értékbecsléssel alátámasztott
értéknek megfelelő vételáron;
2. felhívja a polgármestert az átruházásra vonatkozó szerződés aláírására.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Dr. Molnár Kata jegyző
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