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A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 

összefüggő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 

értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést is érinti. 

 

A 2020. május 20-án kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés 

meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

 A Dombóvári Vízmű Kft.-t érintő döntések 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte: 

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja: 

 

2021. május 28.  

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága: 

 

Nyilvános 
 

 

  



Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

I.  

 

A Pénzügyminisztérium törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását kérte az 

önkormányzat többségi tulajdonában álló Dombóvári Vízmű Korlátolt Felelősségű 

Társasággal szemben arra hivatkozva, hogy a kérelmező több levelét a Magyar Posta 

Zrt. a székhelyi és telephelyi címeken nem tudta kézbesíteni, a küldemények 

„elköltözött” jelzéssel érkeztek vissza. A kérelmező arra utalt, hogy a kérelmezett által 

megadott cégnyilvántartási adatok a valóságnak nem felelnek meg, a cég a megadott 

székhelyen és telephelyen elérhetetlen, mellyel megsérti a cégnyilvánosságról, a 

bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 22. §-át, 

így a cég működése nem felel meg a jogszabályban foglaltaknak. A Szekszárdi 

Törvényszék Cégbírósága felszólította a Dombóvári Vízmű Kft.-t, hogy a létesítő 

okiratát módosítsa akként, hogy abban olyan székhely kerüljön rögzítésre, amelyen a 

társaság elérhető. A változásbejegyzési kérelem elmaradása esetére 100.000,- Ft-tól 

10.000.000,- Ft-ig terjedő pénzbírság kiszabásának lehetőségét helyezte kilátásba. 

 

Tekintettel a Pénzügyminisztérium által a Dombóvári Vízmű Kft. ellen indult 

törvényességi felügyeleti eljárásban a Szekszárdi Törvényszék Cégbíróságának 2021. 

március 26. napján hozott végzésére, a Dombóvári Vízmű Kft. székhelyének 

módosításáról való döntés, valamint ezzel összefüggésben változásbejegyzési eljárás 

megindítása szükséges. 

 

I. Határozati javaslat 

a Dombóvári Vízmű Kft. székhelyének módosításáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során – a Pénzügyminisztérium, mint kérelmező által a 

Dombóvári Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság kérelmezett ellen indult 

törvényességi felügyeleti eljárásban a Szekszárdi Törvényszék Cégbíróságának 2021. 

március 26. napján hozott végzésére tekintettel – egyetért a Dombóvár Város 

Önkormányzata többségi tulajdonában álló Dombóvári Vízmű Kft. bejegyzett 

székhelyének és telephelyének a 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18. szám alatti címre 

történő módosításával. 

 

A döntést Dombóvár Város Polgármestere a Dombóvári Vízmű Kft. soron következő 

taggyűlésén képviseli. 

 

Határidő: 2021. május 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Dombóvári Vízmű Kft. ügyvezetője 

 



 

II.  

 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 

4.) önkormányzati rendelet 25. §-a alapján az önkormányzat legalább többségi 

tulajdonában lévő gazdasági társaságainál a taggyűlés kizárólagos hatásköre az éves 

számviteli beszámoló jóváhagyása. Az önkormányzat legalább többségi tulajdonában 

lévő gazdasági társaságokban a döntéseket a társaság taggyűlésén a polgármester vagy 

a képviselő-testület által megbízott települési képviselő képviseli. 

 

A cég 2020. évi egyszerűsített beszámolója és annak kiegészítése az előterjesztés 

mellékletét képezi. 

 

II. Határozati javaslat 

a Dombóvári Vízmű Kft. 2020. évi beszámolójának jóváhagyásáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során a Dombóvár Város Önkormányzata többségi 

tulajdonában álló Dombóvári Vízmű Kft. 2020. évre vonatkozó, számviteli törvény 

szerinti egyszerűsített beszámolóját 66.952 eFt eszköz és forrás oldali egyezőséggel, 

2.351 eFt adózott eredménnyel elfogadja. 

 

A döntést Dombóvár Város Polgármestere a Dombóvári Vízmű Kft. soron következő 

taggyűlésén képviseli. 

 

Határidő: 2021. május 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Dombóvári Vízmű Kft. ügyvezetője 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 

 


