Iktatószám: 1497-3/2014.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Aba Város Képviselő-testülete 2014. január 30. napján 13.00-kor
megtartott rendkívüli nyílt ülésén

Jelen vannak:

Kossa Lajos polgármester
Bor József Dezső, Kasó László, Mercsek György, Pukliné Tündik
Tünde, Varga Istvánné képviselők
Nagy András Botond jegyző

Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat valamint
Incze Zsoltot, az Abaterm Kft. ügyvezetőjét és Szekeres Zsolt urat, az Incubo
Hungary Zrt. igazgatósági elnökét. Megállapítom, hogy a testületi ülés
határozatképes. Hiányzik dr. Pőcze Ferenc, aki jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága
miatt rendkívüli ülésünkön nem tud részt venni.
Az ülés napirendi pontjára a kiadott meghívónak megfelelően szeretnék javaslatot
tenni:
Napirendi pontok:
1.

Aba Város Önkormányzatának az ABATERM Hévízhasznosító Kft-ben
meglévő üzletrészének értékesítésére kiírt pályázatra beérkezett ajánlat
elbírálása

Aki a napirendi pontra tett javaslattal egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a javaslatot.

1.

Aba Város Önkormányzatának az ABATERM Hévízhasznosító Kft-ben
meglévő üzletrészének értékesítésére kiírt pályázatra beérkezett ajánlat
elbírálása

Kossa Lajos polgármester:
A kiírt pályázatunkra egy cég nyújtott be érvényes ajánlatot. Érvénytelen és határidőn
túli ajánlat nem volt. Az egyetlen ajánlattevő az Incubo Hungary Zrt., a cég által
benyújtott ajánlatban szerepel a szerződésnél, hogy üzleti titoknak tekinti a cég a
köztünk esetlegesen létrejövő szerződést, ezért kérem a cég igazgatósági elnökét,
legyen szíves nyilatkozni arról, hogy az ajánlatban foglaltakat a cég üzleti titoknak
tekinti, ez alapján ugyanis a képviselő-testületnek zárt ülést kell elrendelni.
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Szekeres Zsolt, az Incubo Hungary Zrt. igazgatósági elnöke:
Nyilatkozom, hogy továbbra is kérjük üzleti titokként kezelni az ajánlatunkban
ismertetett adatokat, egyéb információkat.
Kossa Lajos polgármester:
Nyilatkozatára való tekintettel kérem, hogy a képviselő-testület zárt ülés tartását
rendelje el. Aki ezzel egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő határozatot hozta:

5/2014. (I. 30.)
Határozat
Aba Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján
zárt ülés tartását rendeli el.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.

Nagy András Botond
jegyző

Kossa Lajos
polgármester
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