
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezései szerint 2014. január 1. 
napjától kezdődően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást nonprofit gazdasági társaságok 
végezhetik. Ezért szükséges az eddigi közszolgáltató az Alisca Terra Kft. nonprofit társasággá 
történő átalakítása 2014. január 1. napjától kezdődő hatállyal. 
 
Figyelemmel arra, hogy az Alisca Terra Kft. - Szekszárd Megyei Jogú Város kijelölése 
alapján - a működési területén lévő településeken a Szekszárd által átvállalt hulladékszállítási 
és ártalmatlanítási alapfeladatokat eseti társulási megállapodásokban foglaltaknak 
megfelelően látta el, a jövő vonatkozásában új közszolgáltatási szerződéseket kell kötnie az 
érintett településekkel.  
 
A jogi személyiséggel nem rendelkező társulások ugyanis 2013. június 30. napjával 
megszűntek és a társaság hulladékgazdálkodási feladatait 2013. december 31-ig köteles 
elvégezni. 
 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 9.§. h) pontja szerint olyan ajánlatkérők 
esetében, amelyek 6.§ (1) a) –f) pontja alá tartoznak szolgáltatási koncesszió esetén nyílt 
közbeszerzési eljárást nem kell lefolytatni. Jelen esetben ezek olyan gazdálkodó szervezetek, 
amely felett a helyi önkormányzat közvetlenül vagy közvetve meghatározó befolyást képes 
gyakorolni.  
 
Ahhoz, hogy az Alisca Terra Kft. működési területén a jövőben is szolgáltathasson és ne 
kelljen az érintett településeknek nyílt közbeszerzési eljárást lefolytatni, szükséges, hogy 
közvetlenül vagy áttételesen a társaság tulajdonosai legyenek ezen helyi önkormányzatok. 
 
A vízszolgáltatással kapcsolatban 2011-ben megalakult a Re- víz Duna-menti Kft., amelynek 
jelenleg 48 önkormányzat a tulajdonosa. Ezen önkormányzatok nagyrészt azonosak azon 
önkormányzatokkal, amelyek településein az Alisca Terra Kft. szolgáltat. Akik nem tagjai a 
Re- víz Duna-menti Kft.-nek, előzetes tájékoztatás alapján úgy döntöttek, hogy a további 
változatlan hulladékszállítási szolgáltatás érdekében törzstőke-emeléssel belépnek ebbe a 
társaságba. Ezek az önkormányzatok az alábbiak:  
 
1. Dunaszekcső 
2. Dunaszentgyörgy 
3. Pári 
4. Pincehely 
5. Sárszentlőrinc 
6. Tengelic 
7. Miszla 
 
Fentiekre tekintettel az elérni kívánt cél úgy valósítható meg, ha Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata az üzletrészét felosztja és egy meghatározott üzletrészt elad a Re-víz 
Duna-menti Kft.-nek. Azt javasoljuk, hogy az eladandó üzletrész a társaság törzstőkéjének  
1 %-a, azaz 2.990.000 Forint legyen. Az üzletrész átruházása névértéken történne, halasztott 
egy éves részletfizetéssel. 
 



Figyelemmel arra, hogy a társaságnak így két tagja lesz, az alapító okirat helyett társasági 
szerződést kell kötni Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának és a Re-víz Duna-
menti Kft.-nek. 
 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2013. október 31-én dönt 
fentiekről. 
 
Javasoljuk, hogy a Képviselő-testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el. 

 
 

Határozati javaslat 
 
A Képviselő-testület hozzájárulását adja ahhoz, hogy az önkormányzat 100.000 Forint 
névértékű üzletrész megvásárlásával lépjen be a Re-víz Duna-menti Kft.-be. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az üzletrész átruházási okirat aláírására. 
 
 


