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A víziközmű-szolgáltatásról szóló új törvényi szabályozás kapcsán a közműszolgáltatás 

átalakul Magyarországon. Új víziközmű-szolgáltatói rendszert fog az állam kiépíteni, 

melynek egyik fő célja a koncentráltabb, nagyobb méretű, tőkeerősebb és magas szakmai 

követelményeknek megfelelő szolgáltatók kialakítása.  

Gyula Város Önkormányzata felé Kondoros Nagyközség Önkormányzata, Mezőkovácsháza 

Város Önkormányzata, Végegyháza Község Önkormányzata, Nagybánhegyes Község 

Önkormányzata, Kaszaper Község Önkormányzata, Medgyesegyháza Város Önkormányzata, 

és Újkígyós Község Önkormányzata jelezte, hogy a víziközmű-szolgáltatást a Gyula Város 

Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló Gyulai Közüzemi Kft-vel kívánják 

biztosítani.  

Ahhoz, hogy a víziközmű-szolgáltatás megkezdéséhez szükséges feltételeket az 

önkormányzatok előkészítsék a víziközmű-szolgáltatást a jövőben igénybe vevő 

önkormányzatoknak tulajdoni részesedést kell szereznie a Gyulai Közüzemi Kft-ben, mely 

most az alapító kizárólagos tulajdonában van. Az alapító úgy döntött, hogy a tulajdoni 

részesedés biztosítását tőkeemeléssel, új üzletrészek kibocsátásával valósítja meg.  

Mivel a társaság jelenleg egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságként működik, így az új 

tagok a társaságba törzstőke felemelés folytán csatlakoznak, így a cég több személyes 

társasággá válik. Az új egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést, a módosításról 

rendelkező okiratot, valamint a GT. 156. §. 2. bekezdése alapján előírt nyilatkozatot a 

csatlakozó önkormányzatok képviselőinek alá kell írni, melyhez szükséges a képviselő-

testület felhatalmazó döntése.  

Az alapító okirat módosítás, illetve a társasági szerződés tartalmi elemei az érintett 

önkormányzatok képviselőivel több alkalommal kerültek egyeztetésre. A hét település 

kisebbségi véleményének érvényesítése érdekében a tárgyalások eredményeként a települések 

üzletrészeikhez mérten nagyobb szavazati jogot kaptak. A társaság tagjai a szavazatok 

mértékét a közüzemi szolgáltatás során a víziközmű- szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX tv.-

ben meghatározott felhasználói egyenértékhez arányosan alakítják ki.  

A településeket érintő legfontosabb kérdésekben nem elegendő a szavazatok 2/3-a, hanem 

szükséges a csatlakozó települések több mint felének támogató szavazata is. 

A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek közül a szavazati arányok változását 

eredményező társasági szerződés módosításánál, a felügyelőbizottsági tagok megválasztásánál 

és visszahívásánál, a víziközmű- szolgáltatással kapcsolatosan a társasági szerződés 

módosításánál és a pótbefizetéssel kapcsolatos társasági szerződés módosításánál a határozat 

meghozatalához a jelenlévő tagok 93 %-nak megfelelő támogató szavazatára van szükség. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a határozat mellékletét képező Gyulai Közüzemi Kft. alapító okirat módosítását és az 
egységes szerkezetű társasági szerződést aláírja, illetve a cégbírósági bejegyzéshez szükséges 
nyilatkozatokat, intézkedéseket megtegye. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Ruck Márton polgármester 
   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
 
 

Medgyesegyháza, 2013. május 6.    
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