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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben (továbbiakban: Vksztv.) 
rögzített, a közműszolgáltatókra vonatkozó új szabályok előirányozták a szolgáltatók egymás 
közötti integrációját. A törvény kötelezte a szolgáltatókat arra, hogy megújítsák működési 
engedélyüket és ennek érdekében megfelelő felhasználói egyenérték elérését írta elő. A 
Baranya-Víz Zrt. jelenlegi ellátási területén korábban több szolgáltató működött, és már a 
Vksztv. hatályba lépését megelőzően felmerült egy jövőbeni fúzió lehetősége. Ennek első 
lépéseként 2013. június 1. napjától a Mohács-Víz Kft.-hez szerződtek át a Tenkesvíz Kft. és a 
Komló-Víz Kft. fogyasztói, így a Mohács-Víz Kft. ellátási területe a komlói és harkányi 
ellátási területtel bővült. 2015. január 1. napjával a Mohács-Víz Kft. és a Sziget-Víz Kft. 
beolvadt a Baranya-Víz Zrt.-be, így az ellátási terület tovább bővült a szigetvári körzettel. Az 
integráció további folytatása szükségszerű, mivel az ellátás biztonságának fenntartásához 
elengedhetetlen a megfelelő működtető vagyon is. A működtető vagyont eddig csak a 
mohácsi ellátási terület és a szigetvári ellátási terület önkormányzatai adták át tulajdonba a 
Baranya-Víz Zrt.-nek. A harkányi és a komlói ellátási terület önkormányzatainak működtető 
vagyona az általuk tulajdonolt és szolgáltatóként nem működő Komló-Víz Kft.-ben és 
Tenkesvíz Kft.-ben van jelenleg is és a Baranya-Víz Zrt. bérleti jogviszony alapján használja 
az eszközöket és ingatlanokat. E társaságok tulajdonosi szerkezete eddig nem tette lehetővé, 
hogy a működtető vagyont behozzák és beolvadjanak a Baranya-Víz Zrt.-be, azonban a 
Tenkesvíz Kft. tulajdonos szerkezete 2015. év második felére oly mértékben letisztult, hogy 
alkalmassá vált a Baranya-Víz Zrt.-be történő beolvadásra. Az egyesülés végrehajtásával a 
működtetéshez szükséges bérelt eszközök a Baranya-Víz Zrt. tulajdonába kerülnek, biztosítva 
ezzel az üzemeltetéshez szükséges műszaki és tárgyi eszközök végleges rendelkezésre állását, 
az ellátás biztonságának növekedését, továbbá a bérleti díj megszűnésével javul a likviditás is. 

A gazdasági társaságok egymás közötti fúzióját a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (továbbiakban: Ptk.), valamint az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, 
szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (továbbiakban átalakulási törvény) 
szabályozzák. A hatályos szabályozás értelmében főszabályként két ülésen kell, hogy 
döntsenek az egymással egyesülni kívánó társaságok az egyesülésről. Az első ülés lényege az 
elhatározás, a másodiké az átalakulás dokumentumainak elfogadása és tényleges döntés az 
átalakulásról. 

A Baranya-Víz Zrt. közgyűlése 2015. szeptember 8. napján tartott ülésén – a 
felügyelőbizottság véleménye alapján – dönt a Tenkesvíz Kft. és a Baranya-Víz Zrt. 
egyesülésének a szándékáról és az egyesülés módjáról, melynek javasolt formája a beolvadás 
(Ptk. 3:44. § (1) bekezdés alapján). Amennyiben a közgyűlés egyetért a beolvadási 
szándékkal, meghatározza a vagyonmérleg-tervezetek fordulónapját, dönt a könyvvizsgáló 
személyéről és megbízza a jogi személy ügyvezetését az átalakulási terv, valamint az 
átalakulási döntés meghozatalához szükséges egyéb okiratok elkészítésével. A jogszabály 
által előírt második közgyűlés alkalmával kerül sor a beolvadás végleges dokumentációjának 
elfogadására.  



 

 3

Az egyesülés során az abban résztvevő jogi személyek tulajdonosai a társaságok vagyonáról, 
a saját tőkéje szerkezetéről maguk rendelkeznek. Jelen beolvadás során úgy kívánunk dönteni, 
hogy a Tenkesvíz Kft. vagyonmérleg szerinti vagyona az egyesülés után kialakuló Baranya-
Víz Zrt.-be úgy kerül be, hogy az teljes egészében a saját tőke tőketartalék részébe kerül, tehát 
a jegyzett tőkét nem növeli. Ebből kifolyólag a Baranya-Víz Zrt. jegyzett tőkéje marad 
15.000.000 Ft. Ennek oka, hogy a jelenleg már kialakult és a tulajdonosok által konszenzussal 
elfogadott tulajdoni arányok - melyek a felhasználói egyenértékhez igazodnak - ne 
változzanak meg. A Baranya-Víz Zrt.-nek a MEKH részére előzetesen elkészített 
vagyonmérleg tervezetét az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza. A végleges 
vagyonmérleg elfogadására a második közgyűlés alkalmával kerül sor, a végleges számok a 
tervezethez képest várhatóan nagy mértékben nem változnak.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Tenkesvíz Kft. Baranya-Víz Zrt.-be történő 
beolvadása tárgyú előterjesztést tárgyalja meg és a határozathozatal során leadott 
szavazatommal együtt utólagosan hagyja jóvá, és döntsön a második közgyűlésen leadandó 
szavazataimról.  
 
Az előterjesztést a gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és 
ellenőrzési bizottság véleményezi, álláspontját 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 és településfejlesztési 
bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megvitatta a  
Tenkesvíz Kft. Baranya-Víz Zrt.-be történő beolvadása című előterjesztést, és a következő 
határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület egyetért a Tenkesvíz Kft. Baranya-Víz Zrt-be történő 
beolvadásával. 

 
2. A képviselő-testület megismerte és jóváhagyja a társaság 2015. szeptember 8-án 

tartott közgyűlésén a Tenkesvíz Kft. Baranya-Víz Zrt.-be történő beolvadásával 
kapcsolatban hozott határozatát, valamint a polgármesternek a döntéshozatal során 
leadott szavazatát. 

 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Baranya-Víz Zrt.-nek a 

Tenkesvíz Kft. beolvadása kapcsán az egyes jogi személyek átalakulásáról, 
egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény által előírt második 
közgyűlésén, a Tenkesvíz Kft. Baranya-Víz Zrt.-be történő beolvadását 
szavazatával támogassa, az egyesülés végleges dokumentációját – utólagos 
beszámolási kötelezettség mellett - hagyja jóvá, illetve a szükséges nyilatkozatokat 
megtegye.   

 
Felkéri a polgármestert, hogy a Baranya-Víz Kft. jövőjét érintő ügyekben folyamatosan 
tájékoztassa a képviselő-testületet, illetve szükség esetén külön előterjesztés keretében 
kezdeményezzen testületi döntéshozatalt. 
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Határid ő: értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
   Csollák István ügyvezető 
   Mester Zoltán üzemigazgató 

   
 
Komló, 2015. szeptember 7. 
         
 
 
           Polics József 
          polgármester 
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1. sz. melléklet 
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2. sz. melléklet 
Előterjesztés a közgyűlés 1.) napirendi pontjához (beolvadás) 
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. (Vksztv.) új helyzetet teremtett a 
közműszolgáltatások területén. A törvény kötelezte a szolgáltatókat arra, hogy megújítsák 
működési engedélyüket és ennek érdekében megfelelő fogyasztói egyenérték elérését, 
valamint személyi, tárgyi, tőke-megfelelési feltételek teljesítését írta elő. A szigorú új 
törvényi előírások előirányozták a szolgáltatók egymás közötti integrációját is, annak 
érdekében, hogy a Vksztv.-ben meghatározott feltételeket teljesíteni tudják. A BARANYA-
VÍZ Zrt. jelenlegi ellátási területén is több szolgáltató működött (MOHÁCS-VÍZ Kft. 
SZIGET-VÍZ Kft. KOMLÓ-VÍZ Kft. TENKESVÍZ Kft.) Az ellátásért felelős 
önkormányzatok már 2012-2013. években tárgyaltak egymással egy lehetséges fúzió 
feltételeiről. A fúzió első lépéseként a MOHÁCS-VÍZ Kft.-be szerződtek át a TENKESVÍZ 
Kft. és a KOMLÓ-VÍZ Kft. fogyasztói 2013.06.01. napjától, ezzel a MOHÁCS-VÍZ Kft. 
ellátási területe a komlói és harkányi ellátási területtel bővült. A fúziókövetkező lépéseként 
2015.01.01. naptól az ellátási terület tovább a szigetvári körzettel is módosult, mivel a 
MOHÁCS-VÍZ Kft. és a SZIGET-VÍZ Kft. beolvadt a BARANYA-VÍZ Zrt.-be és ezzel 
létrejött egy olyan új szervezeti forma, mely Baranya megyében képes biztosítani az ellátás 
megfelelő biztonságát és színvonalát. Az integráció további folytatása szükségszerű, mivel az 
ellátás biztonságának fenntartásához elengedhetetlen a megfelelő működtető vagyon is. A 
működtető vagyont eddig, csak a mohácsi ellátási terület és a szigetvári ellátási terület 
önkormányzatai adták át tulajdonba a BARANYA-VÍZ Zrt.-nek. A harkányi és a komlói 
ellátási terület önkormányzatainak működtető vagyona az általuk tulajdonolt és 
szolgáltatóként nem működő KOMLÓ-VÍZ és TENKESVÍZ Kft.-ben van jelenleg is. A fenti 
Kft.-k tulajdonosi szerkezete nem tette eddig lehetővé, hogy a működtető vagyont behozzák 
és beolvadjanak a BARANYA-VÍZ Zrt.-be. A TENKESVÍZ kft. tulajdonos szerkezete 2015. 
év második felére - Siklós Város Önkormányzatának kilépésével - letisztult oly mértékben, 
hogy alkalmassá vált a BARANYA-VÍZ Zrt.-be történő beolvadásra, ezért a társaságok 
legfőbb tulajdonosi fórumának kell minősített többségű döntést hozniuk az egyesülés 
kérdésben.  
A gazdasági társaságok egymás közötti fúzióját a hatályos Ptk. és az egyes jogi személyek 
átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (továbbiakban 
átalakulási törvény) szabályozza. A hatályos szabályozás értelmében főszabályként két ülésen 
kell, hogy döntenek az egymással egyesülni kívánó társaságok az egyesülésről. Az első ülés 
lényege az elhatározás, a másodiké az átalakulás dokumentumainak elfogadása és a tényleges 
döntés az átalakulásról. 
Jelen közgyűlésen a tulajdonosoknak az egyesülés elhatározásához kapcsolódó döntéseket 
kell meghozniuk a következő kérdésekben:  

- Döntés a TENKESVÍZ Kft. és a BARANYA-VÍZ Zrt. egyesülésének a szándékáról. 
- Döntés az egyesülés formájáról, módjáról: Az egyesülés javasolt formája: beolvadás a 

Ptk. 3:44 §. (1) bekezdése alapján. A javaslat értelmében a beolvadó társaság a 
TENKESVÍZ Kft. a befogadó társaság pedig a BARANYA-VÍZ Zrt. 

- Döntés az egyesülés alap koncepciójáról: A javaslat értelmében a beolvadó 
TENKESVÍZ kft. tulajdonosai a behozott saját tőkéjének egy kisebb részét a 
BARANYA-VÍZ Zrt. befogadó társaság jegyzett tőkéjébe, a nagyobb része pedig a 
Zrt. tőketartalékba helyezik.  A BARANYA-VÍZ Zrt. jelenlegi - többszörösen 
egyeztetett és konszenzussal kialakított - tulajdoni arányai (a Harkány Város 
Önkormányzata és Beremend Nagyközség önkormányzata által képviselt tulajdoni 
arány) jelentősen nem változnak.  A Zrt. jegyzett tőkéje ezért csak minimális 
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mértékben változik (növekszik). A tőkeszerkezet kialakítására az átalakulási törvény 3 
§. (3) bekezdése nyújt lehetőséget. A pontos tulajdoni arányok az átalakulási tervben 
kerülnek kidolgozásra. 

- Az egyesülés alapjául szolgáló vagyonleltár és vagyonmérleg tervezetek 
fordulónapjának 2015………időpontot javasoljuk. 

- Az egyesülésben közreműködő független könyvvizsgálónak Réder István 
könyvvizsgálót javasoljuk. 

- Indítványozzuk, hogy a közgyűlés hatalmazza fel az igazgatóságot az egyesülési 
dokumentumok (egyesülési terv, egyesülési szerződés, alapszabály módosítás stb.) 
elkészíttetésével és a konkrét dokumentumoknak döntés végett a soron következő 
közgyűlés elé tárásával.   
Határozati javaslat: 
A BARANYA-VÍZ Zrt. közgy űlése úgy döntött, hogy: 

- Kifejezi azon szándékát, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. és a TENKESVÍZ kft. 
egyesüljön akként, hogy a TENKESVÍZ Kft. beolvadjon a BARANYA-VÍZ Zrt.-
be. Az egyesülés módja beolvadás (Ptk. 3:44 §. (1) bekezdése alapján) 

- A közgyűlés az egyesülés (beolvadás) alapjául szolgáló vagyonleltár és 
vagyonmérleg tervezetek időpontjaként a 2015………..napját határozzák meg. 

- A közgyűlés független könyvvizsgálóként Réder István könyvvizsgálót jelöli ki. 
- A közgyűlés az előterjesztésben szereplő egyesülési (beolvadási) koncepciót 

elfogadja, és egyben felhatalmazza az igazgatóságot és a vezérigazgatót a 
koncepció alapján az egyesülési (beolvadási) végső döntésekhez szükséges 
dokumentumok (egyesülési terv, egyesülési szerződés, alapszabály módosítás stb.) 
elkészíttetésével és a konkrét dokumentumoknak döntés végett a soron következő 
közgyűlés elé tárásával.   
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3. sz. melléklet 

 


