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Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályiról szóló 10/2011. (III.
4.) önkormányzati rendelet 25. §-a szerint az önkormányzat legalább többségi
tulajdonában álló gazdasági társaságokban a tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület,
illetve a Városgazdálkodási Bizottság gyakorolja.
Jelen előterjesztés tárgya a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-hez
kapcsolódó, képviselő-testületi hatáskörbe tartozó tulajdonosi döntések meghozatala,
az egyes napirendi pontok megtárgyalásának szükségességét a cég jelezte.
Két ügyben – amely mindkettő a társaság saját tulajdonában álló üzletrésszel
kapcsolatos – taggyűlésen kívüli határozattal való döntésre érkezett indítvány (I. és II.
pont az előterjesztésben.)
Ezen kívül következő taggyűlésen az alábbi napirendi pontokra tett javaslatokat az
ügyvezető:
1. A társasági szerződés módosítása a Képviselő-testület 120/2011. (IV. 7.) számú
határozatának végrehajtása érdekében. („A tag az osztalékra csak a már
teljesített vagyoni hozzájárulás arányában jogosult.”).
2. 2010. évi beszámoló (a jelen ülés másik napirendi pontja keretében kerül
megtárgyalásra)
3. Az ügyvezető igazgató 2010. évi munkájának, prémiumfeladatának értékelése,
részére a felmentvény megadása (III. pont az előterjesztésben)
4. 2011. évi üzleti terv elfogadása (a jelen ülés másik napirendi pontja keretében
kerül megtárgyalásra)
5. Bérkompenzáció elfogadása (a jelen ülés másik napirendi pontja keretében
kerül megtárgyalásra)
6. Folyószámlahitel megújításához hozzájáruló nyilatkozat. (IV. pont az
előterjesztésben)
7. A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. helyzetét javító
intézkedések tárgyú, a 2011. január 19-i taggyűlésen szerepelt napirendi pont
tárgyalása kapcsán hozott 3/2011. (I. 19.) számú határozatában foglaltakra tett
tájékoztatás (mivel ez nem testületi hatáskör, erről a Városgazdálkodási
Bizottság dönt.)
A taggyűlés időpontja egyelőre nem ismert, előreláthatón május közepén kerül sor rá a
többi polgármesterrel egyeztetett időpontban.
A Képviselő-testület a 16/2011. (III. 11.), 17/2011. (III. 11.), 18/2011. (III. 11.) és
19/2011. (III. 11.) számú taggyűlési határozatok ismételt megtárgyalását
kezdeményezte.

A 16/2011. (III. 11.) számú határozatával a taggyűlés felkérte az ügyvezetőt arra, hogy
az AD-Mű Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-től (1092 Budapest, Ferenc körút 2-4.,
képviseli: Orbán Irén) kérjen ajánlatot a Kft. gazdálkodásának átvilágítására. Ennek a
határozatnak az ismételt tárgyalása okafogyott, az átvilágítás kérdése most nincs
napirenden.
A 17/2011. (III. 11.) számú határozatával nem fogadta el a felügyelő bizottság
jelentését. A felügyelő bizottság az ügyet lezártnak tekinti, ezért az nem szerepel a
következő taggyűlés napirendjén.
A 18/2011. (III. 11.) számú határozatával a taggyűlés a felügyelő bizottság elnökének
díjazását 70 ezer Ft/hó, a tagok díjazását 35 ezer Ft/hó összegben állapította meg. A
testület szintén ezen összegekben fogadta el a díjazást, az ismételt megtárgyalás
értelmetlen.
A 19/2011. (III. 11.) számú határozatában a taggyűlés nem fogadta el a 2011. évi üzleti
tervet. Az üzleti terv a tervezett taggyűlés napirendi pontjai között szerepel.
A fentiek értelmében javaslom 135/2011.(IV. 7.) Kt. határozat visszavonását.
I.
A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. üzletrészének felosztása, és
Csoma, Kercseliget, valamint Szabadi Községek önkormányzatai részére történő
átadása, a társasági szerződés módosítása taggyűlésen kívüli határozattal
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 9. § (1) bekezdése szerint:
„Az állam a kizárólagos tulajdonában, valamint az önkormányzat (önkormányzati
társulás) a törzsvagyonában lévő víziközmű létesítmények létesítéséről, fenntartásáról,
üzemeltetéséről (a továbbiakban együttesen: működtetés) a következő módokon
gondoskodhat:
a) olyan gazdálkodó szervezetet hoz létre, amelyben kizárólagos részesedéssel
rendelkezik - ide nem értve a munkavállalói résztulajdont,
b) az állam és az önkormányzat együttesen olyan gazdálkodó szervezetet hoz létre,
amelyben kizárólagos közös részesedéssel rendelkezik - ide nem értve a munkavállalói
résztulajdont,
c) a működtetés gyakorlásának időleges jogát koncessziós szerződésben átengedi.”
Ezt a törvényhelyet a víziközművek üzemeltetésének engedélyezését végző hatóság
úgy értelmezi, hogy abban az esetben, ha egy önkormányzat koncessziós eljárás
mellőzésével egy gazdasági társaságnak üzemeltetési formában át akarja engedni a
saját víziközműveinek (ivóvíz- és/vagy csatornahálózat) működtetését, akkor az
önkormányzatnak az üzemeltetésre „kiszemelt” gazdasági társaságban tulajdonosi
részesedéssel kell rendelkeznie.

A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. kizárólagosan önkormányzatok
tulajdonában álló gazdasági társaság, tehát a fentebb idézett törvényi követelményrendszernek megfelel, és a legutóbbi időkig, mint üzemeltető ellátta víziközművek
működtetését olyan környékbeli településeken is, amelyek nem tagjai a cégnek:
Vásárosdombón, Kercseligeten, Csomában és Szabadiban. Vásárosdombó esetében a
vízmű a csatorna-hálózatot és a szennyvíztisztítót már évek óta üzemeltette, és a
tavalyi évben a községi képviselő-testület döntése alapján üzemeltetésbe vette az
ivóvíz-hálózatot is. Az ehhez szükséges vízjogi engedélyek kiadásához azonban a
vízügyi hatóság már feltételül szabta, hogy Vásárosdombó Község is legyen tagja a
Vízműnek – ennek teljesítése érdekében Vásárosdombó egy, a törvényileg lehetséges
minimális, egyszázezer forint névértékű üzletrészt vásárolt, melyet az idén március 11én megtartott taggyűlés jóváhagyott (a cégbírósági bejegyzés folyamatban van).
A helyzet a vásárosdombóihoz hasonló a három, Somogy megyei környékbeli
településen is, és az e települések törzsvagyonához tartozó víziközművek
működtetéséhez szükséges engedélyek megszerzéséhez szükséges feltétel teljesítése
érdekében hozott határozatot mindhárom község képviselő-testülete arról, hogy a
Vízmű felett mindegyikük egy egyszázezer forint névértékű üzletrészt kíván
megvásárolni (a három határozat szövegét másolatban az előterjesztéshez
mellékeljük).
A Vízmű társasági szerződése a taggyűlés előzetes jóváhagyásához köt minden olyan
üzletrész eladást, amely nem tagra, hanem kívülállóra történik, ezért taggyűlési, vagy
alakszerű taggyűlés mellőzésével meghozott döntéshozatalra van szükség. A Kft. a
döntés sürgős voltára tekintettel a taggyűlésen kívüli határozathozatalt javasolja, és
mindegyik tagnak indítványozza, hogy a tervezett üzletrész-adásvételekkel értsen
egyet, mivel az a társaság gazdasági érdekeit szolgálja. A javaslat az előterjesztés 1.
számú mellékletét képezi.
II.
Attala – Kapospula üzletrész vásárlásának elfogadása
A Kft. szintén taggyűlésen kívüli határozattal javasolja rendezni ezt a kérdést, a cég
által készített anyag az előterjesztés 2. mellékletét képezi.
III.
Az ügyvezető igazgató 2010. évi munkájának, prémiumfeladatainak értékelése,
részére a felmentvény megadása.
A beszámolóhoz kapcsolódóan a soron következő taggyűlés napirendi pontját kell
képeznie ennek a kérdésnek. Ehhez kapcsolódóan a cég által készített anyagot az
előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi
CXXII. törvény az alábbiak szerint rendelkezik
5. § (2) A köztulajdonban álló gazdasági társasággal munkaviszonyban álló vezető
tisztségviselő, továbbá az Mt. 188. § (1) bekezdése vagy 188/A. § (1) bekezdése hatálya
alá eső munkavállaló számára teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz
kapcsolódó teljesítménybért vagy más juttatást a vezető tisztségviselő és az Mt. 188. §
(1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló esetében a gazdasági társaság legfőbb
szerve vagy - ha a társasági szerződés (alapszabály, alapító okirat) így rendelkezik az igazgatóság, az Mt. 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló esetében
pedig a munkáltatói jogokat gyakorló vezető tisztségviselő vagy a vezérigazgató
határozhat meg, amelyről a felügyelőbizottság véleményét előzetesen ki kell kérni.
Teljesítménykövetelményként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak
olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható
szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven
meghatározható teljesítményt takar.
A mellékelt anyagban említett felmentvény jogi környezete az alábbi:
30. § (1) A társaság felelős azért a kárért, amelyet vezető tisztségviselője e jogkörében
eljárva harmadik személynek okozott.
(5) A társasági szerződés előírhatja, hogy a társaság legfőbb szerve évente tűzze
napirendjére a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, és
határozzon a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény
megadásával a legfőbb szerv igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az értékelt időszakban
munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A
felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a
felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

IV.
Folyószámlahitel megújításához hozzájáruló nyilatkozat
Megújítani szükséges a társaság folyószámlahitelét, ehhez kapcsolódóan a cég által
készített anyagot az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza
A 2010. évi beszámoló és a 2011. évi üzleti terv elfogadása a többi önkormányzati cég
beszámolójával, illetve üzleti tervével egyidejűleg kerül megtárgyalásra. A javasolt
többi napirendi pont kapcsán a Városgazdálkodási Bizottság hoz döntést.

Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dombóvár és
Környéke Víz- és Csatornamű Kft. többségi tulajdonosa az alábbi tulajdonosi
döntéseket hozza:

1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Dombóvár és Környéke Víz- és
Csatornamű Kft. a saját tulajdonában lévő, 11.780.000,-Ft névértékű üzletrészt
felossza egy 11.480.000,-Ft névértékű, illetve három, egyenként egyenlő,
egyszáz-egyszázezer forint névértékű üzletrészre, továbbá ahhoz is, hogy a
felosztással a fentiek szerint kialakított üzletrészek közül a három, egyenként
egyszázezer forint névértékű üzletrészt eladja Csoma Község Önkormányzata,
Kercseliget Község Önkormányzata és Szabadi Község Önkormányzata vevők
részére, egyenként 151.500.-Ft vételáron.
A Képviselő-testület a fenti döntéshez kapcsolódó, taggyűlés tartása nélkül
meghozott határozatot elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert arra, hogy
Dombóvár Város Önkormányzata nevében aláírja.
2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Dombóvár és Környéke Víz- és
Csatornamű Kft. a saját tulajdonában lévő, 11.480.000,-Ft névértékű üzletrészt
felossza egy 6.440.000,-Ft névértékű, illetve egy 5.040.000,-Ft névértékű
üzletrészre, továbbá ahhoz is, hogy a felosztással a fentiek szerint kialakított
üzletrészek közül a 6.440.000,-Ft névértékű üzletrészt eladja Attala Község
Önkormányzata részére 9.697.000,-Ft vételárért, az 5.040.000,-Ft névértékű
üzletrészt eladja Kapospula Község Önkormányzata részére 7.697.000,-Ft
vételárért.
A Képviselő-testület a fenti döntéshez kapcsolódó, taggyűlés tartása nélkül
meghozott határozatot elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert arra, hogy
Dombóvár Város Önkormányzata nevében aláírja.
3. A Képviselő-testület alábbiak képviseletére hatalmazza fel a tulajdonos
képviseletében eljáró képviselőt a társaság taggyűlésén:
a) Az ügyvezető részére a 2010. évre vonatkozó prémiumfeltételek
teljesítéséhez kapcsolódóan a kifizethető prémium összegét …. Ft-ban
fogadja el, az ügyvezető részére a felmentvényt megadása mellett
szavazzon.
b) A gazdasági társaság 55 millió Ft-os folyószámla hitelfelvételét hagyja
jóvá.
4. A Képviselő-testület a 135/2011.(IV. 7.) határozatát visszavonja.
Határidő: 2011. május 30.
Felelős:
Polgármester
Tóthné Sudár Beáta képviselő
Végrehajtásért felelős: Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.
Önkormányzati és Szervezési Iroda
Dombóvár, 2011. április 18.
Szabó Loránd
polgármester

1. számú melléklet

1/2011. sz. taggyűlésen kívül hozott határozat
HATÁROZAT
(Tervezet)
A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. tagjai taggyűlés tartása nélkül megadják a
társasági szerződés 10/b. és /f. pontjaiban előírt jóváhagyást ahhoz, hogy a társaság a saját
tulajdonában lévő, 11.780.-eFt névértékű üzletrészt felossza
Ø egy 11.380.-eFt névértékű, illetve
Ø három, egyenként egyenlő, egyszáz-egyszázezer forint névértékű
üzletrészre, továbbá ahhoz is, hogy a felosztással a fentiek szerint kialakított üzletrészek
közül a három, egyenként egyszázezer forint névértékű üzletrészt eladja
Ø Csoma Község Önkormányzata (7253 Csoma, Kossuth L. u. 34., képviseli Király
Péter Polgármester),
Ø Kercseliget Község Önkormányzata (7256 Kercseliget, Fő u. 33., képviseli Mecseki
János Polgármester), és
Ø Szabadi Község Önkormányzata (7253 Szabadi, Kossuth L. u. 40., képviseli Dr. Fülöp
László Polgármester),
vevők részére.
A vételár mindegyik üzletrész tekintetében 151.500.-Ft, melyet ÁFA nem terhel.
A fent említett két üzletrész-adásvétel kapcsán maga a társaság a társasági szerződés 10/d.
pontja alapján őt megillető elővásárlási joggal nem kíván élni, és annak gyakorlására más
személyt sem kíván kijelölni.
___________________________________________________________________________
Záradék:
1.)
Alulírott Szabó Loránd, Dombóvár Város Polgármestere nyilatkozom, hogy a fenti
határozattervezettel egyetértek, az általam képviselt Önkormányzatot a társasági szerződés
10/b. pontja értelmében jelen tárgykörben megillető egy szavazatot a határozat elfogadására
adom le.
Egyben akként is nyilatkozom, hogy az általam képviselt Önkormányzat a most jóváhagyott
üzletrész-adásvételek kapcsán az őt a társasági szerződés 10/d. pontja alapján megillető
elővásárlási joggal élni nem kíván.
Dombóvár, 2011. április ___.
______________________
Szabó Loránd Polgármester
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