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ELŐTERJESZTÉS 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. február 12-i ülésére 

 

Tárgy: a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. és a Medgyesegyházi Vízmű Közhasznú 

Nonprofit Kft. további működésével kapcsolatos javaslattétel 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 30. napján tartott 

ülésén 131/2015. (VI.30.) számú határozatában kinyilvánította, hogy a Medgyesegyházi 

KÉSZ Nonprofit Kft. a kialakult pénzügyi-gazdasági helyzetére tekintettel a jelenlegi 

formájában fenntarthatatlan. A Képviselő-testület 136/2015. (VI.30.) számú határozatában 

felhatalmazta a Polgármestert, hogy a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft.-vel kötött 

feladatellátási szerződésben szereplő tevékenységeket vizsgálja felül.  

 

A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, a jegyzőt, a pénzügyi vezetőt, valamint az 

ügyvezetőt, hogy tegyenek javaslatot az egyes feladatkörök más formában történő ellátására.   

 

A két gazdasági társaság további működésével kapcsolatosan felvettük a kapcsolatot 

cégjogásszal, aki a képviselő-testület korábbi döntéseinek figyelembe vételével javaslatot tett, 

az alábbiak szerint: 

 

1.) A Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. és a Medgyesegyházi Vízmű Közhasznú 

Nonprofit Kft. egymással egyesülhet (a Ctv. szerint nonprofit cég csak nonprofit céggel 

egyesülhet), jogszabályi akadály ezért ilyen szempontból nincs. 

 

Mindkét cég 100 %-os önkormányzati tulajdonban áll. 

 

A társaságok egyesüléséről az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, 

szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. tv-ben foglaltak adnak részletes eligazítást. 

 

2.) A KÉSZ Kft. a legutóbbi közbeszerzésekben mint kiíró szerepel, a közeljövőben várható a 

szerződések aláírása, amelyekben a Kft. megrendelőként fog szerepelni. Így az 5 éves 

szerződések sorsa a cég jogutód nélküli tervezett megszüntetése miatt – álláspontom szerint – 

aggályossá válna. Továbbra is cél azonban a cégek számának egyre történő csökkentése, ezért 

kézenfekvő megoldás lenne a két cég egyesülése akként, hogy a KÉSZ Kft. beolvad a Vízmű 

Kft-be, amely beolvadással a KÉSZ Kft. jogutódlással megszűnik és a Vízmű Kft. úgyis, mint 

a KÉSZ Kft. jogutódja működik tovább. 

 



3.) A soron következő testületi ülésen ennek a folyamatnak a pontos ismertetésére fog sor 

kerülni. Jelenleg a testület elvi hozzájárulása szükséges, ezért az alábbi határozati javaslatot 

terjesztem elő: 

H A T Á R O Z A T I    J A V A S L A T 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben egyetért a 

Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. beolvadásával a Medgyesegyházi Vízmű Közhasznú 

Nonprofit Kft-be. 

 

A képviselő-testület felkéri a társaságok felügyelőbizottságait, hogy a társaságok egyesülését 

a soron következő testületi ülésig írásban véleményezzék. 

 

A képviselő-testület felkéri a társaságok ügyvezetőit, hogy a soron következő testületi ülésre 

terjesszék elő az egyesülésre irányuló kérelmeiket, megjelölve az átalakulás fordulónapját, 

illetőleg tegyenek javaslatot (akár közösen is) könyvvizsgáló személyére, aki az átalakulás 

fordulónapjára elkészített vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteket ellenőrzi. 

 

Felelős:  dr. Nagy Béla György polgármester 

  dr. Kormányos László jegyző 

  Szabó Istvánné ügyvezető 

  Mitykó Mihály ügyvezető 

 

Határidő: a következő soros képviselő-testületi ülés 

 

Medgyesegyháza, 2016. február 11. 

      Tisztelettel: 

                                                dr. Kormányos László 

                                                                                            jegyző 

 


