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üzletrész átruházási szerződés jóváhagyása 
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A napirend előterjesztője: Polics József  polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Haraszti Katalin jogi ügyintéző 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Gazdasági, településfejlesztési 
bizottság 

SZMSZ 1. sz. melléklet  
II/C  21., 31. pont 

Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet  
IV/C 8., 9. pont 

 
 

 

 
Egyéb megjegyzés: 
 
 
Meghívott: 
Szekó János ügyvezető    Baranya-Víz Kft. 
       7700 Mohács, Budapesti országút 1. 
 
         
Határozatot kapják:  
Ld. meghívottak 
 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Baranya-Víz Kft. 2012. szeptember 28. napján tartotta rendkívüli taggyűlését. A taggyűlés 
meghozta a társaság Zrt-vé alakulásához szükséges alapvető döntéseit [1-8/2012. (09.28.) sz. 
határozatok].  
A taggyűlés döntött az átalakulásról, annak fordulónapjáról és megválasztotta könyvvizsgálóját. A 
taggyűlés hozzájárult a Pécsváradi Vízmű Kft. tulajdonában álló 750.000,- Ft-os névértékű 
üzletrészének önkormányzatunk általi megvásárlásához, és határozott a Tenkesvíz Kft. 
üzletrészének eladásával Harkány Város és Beremend Község üzletrészszerzéséről is. A 
taggyűlésről készült jegyzőkönyvet az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 119/2012. (IX.25.) számú határozatának 2. 
pontja alapján önkormányzatunk megvásárolta a Pécsváradi Vízmű Kft. 750.000,- Ft névértékű 
üzletrészét. Az adásvételi szerződés az előterjesztés 2. számú mellékeltét képezi. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a gazdasági, településfejlesztési 
bizottság, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság javaslatának figyelembevételével 
vitassa meg, és döntsön annak elfogadásáról.  
 
Az előterjesztést a gazdasági, településfejlesztési, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság megtárgyalja és állásfoglalást a testületi ülésen ismerteti. 
 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési, valamint a 
pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a Baranya-Víz Kft. 
taggyűlési határozatainak jóváhagyásával és üzletrész átruházási szerződés jóváhagyásával 
kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:  
 

1. A képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 2012. szeptember 28-i 
rendkívüli taggyűlésén elfogadott 1-8/2012. (09.28.) számú határozatokat, valamint a 
polgármester taggyűlésen leadott valamennyi szavazatát. 

 
2. A képviselő-testület jóváhagyja a 2. számú mellékletben foglalt üzletrész átruházási 

okiratot, amely alapján Komló Város Önkormányzatának megvásárolta a Pécsváradi 
Vízmű Kft. 750.000,- Ft névértékű üzletrészét.  

 
Felkéri a Baranya-Víz Kft. ügyvezetését, hogy az átalakulás és a társasági szerződés 
módosítása miatt szükséges cégbírósági eljárásokat kezdeményezze.  

 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Szekó János ügyvezető 

    
 
    
Komló, 2012. október 17. 
 
 
          Polics József 
          polgármester 
 

 



 

 
 

 



1. számú melléklet 

 



2. számú melléklet 

 

 


	E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én
	tartandó ülésére

