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Tisztelt Társulási Tanács Tag! 
 
 
   Az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás Társulási Tanácsa 
2014. december 17. napján az 5/2014. (XII. 17.) TT határozatával a társulás megszüntetéséről 
határozott. A megszüntetés okai az alábbiak: 
 
   A jövőben nem várható olyan feladat, ami miatt a Társulás további fenntartása indokolt 
lenne. A Társulás vagyonából került létrehozásra a Re-víz Duna-menti Kft.-én keresztül az 
E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. A Társulásnak szükséges elszámolnia a bankszámláján lévő 
pénzösszeggel, valamint rendelkeznie kell a Re-Víz Duna-Menti Regionális Víz- és 
Csatornamű Kft-vel szembeni részvényeladásból származó 5.000.000 Ft értékű követelését. A 
Társulásnak egyéb vagyona nincs.   
 
   A pénzügyi rendezéssel kapcsolatos tudnivalók a következők: A víziközművekkel 
kapcsolatos jogszabályok változása folytán nem lehetett víziközmű engedélyt kapni a 
víziközmű-szolgáltatásra oly módon, hogy a Társulás a tulajdonosa valamilyen gazdasági 
társaságnak. Erre tekintettel a Társulás az E.R.Ö.V. Zrt.-ben meglévő 5.000.000,- Ft értékű 
részvényeit átruházta a Re-víz Duna-Menti Kft.-re, amelynek tulajdonosi köre nagyrészt 
megegyezett a társulás tagjaival. Ezen átruházás lényege, hogy a Re-víz Duna-Menti Kft. 
5.000.000,- Ft-ért vásárolta meg az 500 darab 10.000,- Ft névértékű részvényt. Ezt az 
5.000.000,- Ft-ot kellett volna a Re-víz Duna-Menti Kft.-nek kifizetnie a társulás részére 
2014. május 1. napjáig. Ennek a kifizetése azonban nem történt meg, tekintettel arra, hogy a 
Re-víz Duna-Menti Kft. ilyen összegű készpénzzel nem rendelkezik.  
 
   A Re-víz Duna-menti Kft. kizárólagos tulajdonosa lett az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.-nek. A 
Társulás tulajdonába kerültek törzstőke emelés jogcímén az önkormányzatok és a korábbi 
közszolgáltatók által szolgáltatott nem pénzbeli betétek. A társaság törzstőkéje ezáltal 
259.320.000 Ft lett.  Ezt követően a Re-víz Duna-Menti Kft. ezen vagyontárgyakat nem 
pénzbeli betétként alaptőke emeléssel az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. tulajdonába adta, így a Zrt. 
alaptőkéje 263.320.000 Ft-ra emelkedett. A Re-víz Duna-menti Kft. a tulajdonosi jogokat 
gyakorolja az E.R.Ö.V Víziközmű Zrt. felett, de egyéb tevékenységet nem végez. 
   Figyelemmel arra, hogy a társulás alapvető célja az volt, hogy víziközmű- szolgáltatás 
önkormányzati tulajdon maradjon, ezt megvalósította oly módon, hogy megalapította az 
E.R.ÖV. Víziközmű Zrt.-t, és a részvényeit eladta a Re-víz Duna-Menti Kft.-nek. 
Figyelemmel arra, hogy a tulajdonosi kör szinte azonos, ezért a Társulás olyan döntést hozott, 
amelyben elengedte a Re-víz Duna-Menti Kft.-vel szemben támasztott 5.000.000,- Ft-os 



követelését, így ugyanis nincs szükség arra, hogy a Re-víz Duna-Menti Kft. tulajdonosai 
készpénzbefizetést eszközöljenek annak érdekében, hogy a Társulás részére ezt az 5.000.000,- 
Ft-ot ki tudja fizetni.  
 
   A Társulás bankszámláján jelenleg 660.000,- Ft készpénz áll a társulás rendelkezésére, 
melyről rendelkezni kellett a megszüntetés kapcsán. A kisebb költségek fedezésére pl. 
bankszámla fenntartására, adóbevallások készítése a Re-víz Duna-Menti Kft.-nek szintén 
szüksége van, ezért a Társulás úgy döntött, hogy a 660.000,- Ft-ot átengedi a Re-víz Duna-
Menti Kft. működési költségeinek fedezésére.  
 
   A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) 
bekezdése értelmében a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített 
többséggel hozott döntése szükséges a társulás megszüntetéséhez. 
 
   Fentiekre tekintettel kérem, hogy a törvényben előírt kötelezettségének a képviselő-testület 
legkésőbb 2015. február 20. napjáig tegyen eleget, és a megszüntetésről szóló határozatot dr. 
Nagy Tímea jogi és bizottsági referens részére (nagy.timea@szekszard.hu; Szekszárd Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) megküldeni 
szíveskedjen.  
 
   Mellékelten csatolom az 5/2014. (XII. 17.) TT határozatot, továbbá egy határozati javaslat 
tervezetet, melyet kérem, a képviselő-testülettel elfogadtatni szíveskedjen. A társulás 
megszüntetéséről szóló megállapodás később kerül megküldésre. 
 
Közreműködését előre is köszönöm! 
 
Szekszárd, 2015. január 20. 
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