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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Dombóvári Vízmű Kft. helyzetét az elmúlt években több alkalommal tárgyalta a 

képviselő-testület. Mint már ismeretes, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 

CCIX. törvénynek köszönhetően a társaság szolgáltató tevékenysége megszűnt, a 

közcélú ivóvízellátó és szennyvízelvezető rendszert és a szennyvíztisztító telepet bérleti-

üzemeltetési szerződés keretében a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. működteti. 

 

A Kft. megszüntetésének korábban akadályát képezte az Árpád utcai megsüllyedt 

társasházzal kapcsolatos kártérítési per, amely már lezárult, az önkormányzat és a 

társaság a megállapított fizetési kötelezettségének eleget tett. 

 

Tekintettel arra, hogy a fentiek miatt a társaság fenntartása a továbbiakban nem indokolt, 

javaslatot teszek a végelszámolási eljárás megindítására. 

 

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 

törvény 94. § (1) bekezdése alapján a cég jogutód nélkül történő megszűnése esetén – ha 

a cég nem fizetésképtelen, és a cégre vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem 

tartalmaz – végelszámolásnak van helye. 

 

Végelszámolásra a cég legfőbb szervének elhatározása alapján kerülhet sor. A 

végelszámolás kezdő időpontja a jogutód nélküli megszűnésről rendelkező határozatban 

megállapított időpont, ami nem lehet korábbi, mint a határozat kelte. A végelszámolás 

elrendelése és a végelszámoló megválasztása a létesítő okirat módosítását nem igényli. 

 

A legfőbb szerv a végelszámolás folyamata alatt – a cég törlésére irányuló kérelem 

cégbírósághoz történő benyújtásáig – elhatározhatja a végelszámolás megszüntetését és a 

cég működésének továbbfolytatását. 

 

A végelszámolás kezdő időpontjában a cég vezető tisztségviselőjének megbízatása 

megszűnik. A végelszámolás kezdő időpontjától a cég önálló képviseleti joggal 

rendelkező vezető tisztségviselőjének a végelszámoló minősül.  

 

A végelszámoló az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott gondossággal, a 

végelszámolás alatt álló cég, valamint a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával köteles 

eljárni.  

 

A fenti törvény értelmében a végelszámoló a végelszámolás során a cég vagyoni 

helyzetét felméri, követeléseit behajtja, tartozásait kiegyenlíti, jogait érvényesíti és 

kötelezettségeit teljesíti, vagyoni eszközeit pedig szükség esetén értékesíti. A hitelezők 

kielégítése után fennmaradó vagyont a cég tagjai között pénzben vagy természetben 

felosztja és a cég működését megszünteti.  

 

A végelszámoló egyik legfontosabb feladata, hogy a végelszámolás befejezését 

megelőzően vagyonfelosztási javaslatot készítsen és terjesszen a társaság legfőbb szerve 



elé (emiatt a képviselő-testületnek is legalább egy alkalommal tárgyalnia kell a cég 

helyzetét). 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kft. a saját forrása terhére – a 

felügyelő-bizottság jóváhagyásával – megvásárolta a két kisebbségi tulajdonos (Csibrák 

Község Önkormányzata, Vásárosdombó Község Önkormányzata) üzletrészét. A Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:175. § (3) bekezdése alapján a Társaság 

által ellenérték fejében megszerzett üzletrészt a vásárlástól számított egy éven belül a 

társaság köteles elidegeníteni, a tagoknak törzsbetéteik arányában térítés nélkül átadni 

vagy a törzstőke-leszállítás szabályainak alkalmazásával bevonni. Erre tekintettel 

javaslom, hogy a megvásárolt üzletrészt a Kft. térítés nélkül adja át Dombóvár Város 

Önkormányzata részére. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslat elfogadását. 

 

Határozati javaslat 

a Dombóvári Vízmű Kft. végelszámolásának elrendeléséről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dombóvári Vízmű 

Korlátolt Felelősségű Társaság tagja, az alábbi alapítói döntést hozza: 

 

1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Dombóvári Vízmű Kft. saját üzletrészét 

térítés nélkül adja át Dombóvár Város Önkormányzata részére. 

 

2. A Képviselő-testület egyetért a társaságnak a cégnyilvánosságról, a bírósági 

cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 94. § (1) bekezdése 

alapján végelszámolással történő megszűntetésével. A végelszámolás kezdő 

időpontja: 2022. január 1. napja. 

 

3. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Kft. végelszámolója Kertész Péter 

ügyvezető legyen határozatlan időre, havi bruttó 30.000,- forint összegű megbízási díj 

ellenében. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dombóvári Vízmű Kft. 

Végrehajtásért felelős: Dombóvári Vízmű Kft. 

  Jegyző 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 


