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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
             Képviselő-testülete  
 
KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az Alföldvíz Zrt. (a továbbiakban: Társaság) tájékoztatása szerint a 2020-as gazdasági évben a 

2019. évre tervezett veszteségen felül (527 millió Ft) az alábbi jelentős költségnövekedések 

prognosztizálhatók:  
- a 2019. évi béremelés áthúzódó hatása és a 2020. évre számított minimális 8 %-os 

további béremeléssel a személyi jellegű kiadásokat 986 millió Ft-tal emeli meg,  
- ezen felül az elektromos áram árának növekedése várhatóan 200 millió Ft 

többletköltséget fog jelenteni.  
 
Minden más költségtétel növekedése nélkül az inflációs hatást figyelmen kívül hagyva a 

Társaság vesztesége 2020-ra 1,713 Mrd Ft-ra növekedhet.  
 
Tekintettel arra, hogy a víziközmű szolgáltatás gazdasági egyensúlyát biztosító ágazati 

kormányzati koncepció bevezetéséig a tulajdonosi beavatkozáson kívül a Társaság 

működésének fenntartásához nem áll rendelkezésre más lehetőség, az Igazgatóság 

kezdeményezte a Közgyűlés felhatalmazását arra, hogy a tulajdonosokat a tőkeemelés 

érdekében megkeresse a 2020-as működéshez szükséges forrás biztosítása érdekében. A 

Közgyűlés a 36/2019. (XII. 16.) számú határozatával felhatalmazta az Igazgatóságot arra, hogy 

1,713 Mrd Ft alaptőkeemelés iránt megkeresse a Társaság tulajdonosait.  
 
Amennyiben a 2020-as gazdasági év finanszírozásához szükséges fedezet biztosítása a 

tulajdonosi intézkedésekkel, illetve a gazdasági környezet változása 2020. I. negyedévétől nem 

biztosítja a működés feltételeit, a Társaság, annak ügyvezetése és Közgyűlése a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:270 § (1)-(2) 

bekezdésében meghatározott helyzetben kerül, mely szerint az igazgatóság köteles nyolc napon 

belül – a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett – a szükséges intézkedések megtétele 

céljából a közgyűlést összehívni vagy közgyűlés tartása nélkül történő határozathozatalt 

kezdeményezni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy 
a) a részvénytársaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent; 
b) a részvénytársaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá 
csökkent; 
c) a részvénytársaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy 
d) a részvénytársaság vagyona a tartozásait nem fedezi. 



Ezen esetekben a részvényesek kötelesek a közgyűlésen vagy közgyűlés tartása nélkül olyan 
határozatot hozni, amely alkalmas a megjelölt okok megszüntetésére; vagy dönteniük kell a 
társaság átalakulásáról, egyesüléséről vagy szétválásáról; ezek hiányában a társaság 
megszüntetéséről.  
 
A fentiek alapján a Társaság kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz, mint részvényeshez, 
hogy amennyiben módjában áll, részvényjegyzés útján járuljon hozzá az alaptőkeemeléshez, és 
az ezzel kapcsolatos kötelezettségvállalást legkésőbb 2020. január 30. napjáig küldje meg a 
Társaság részére.  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a Társaságban jelenleg 140.000,- Ft értékű 
részvénnyel rendelkezik.  
 
A Társaság további működtetése érdekében, továbbá ezzel összefüggésben a térség 
ivóvízellátásának folyamatos biztosítása érdekében javaslom, hogy a Képviselő-testület a 
Társaság alaptőkeemelése érdekében járuljon hozzá, hogy Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzata 10 db, egyenként 14.000,- Ft névértékű, összesen 140.000,- Ft értékű, névre 
szóló, általános jogokat biztosító törzsrészvényt vásároljon a Társaságtól.  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és döntését meghozni 
szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2020. január 20.  
 
       Tisztelettel: 
 

          Szegvári Ernőné 
             polgármester 
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HATÁROZATI   JAVASLAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Alföldvíz Zrt. 
alaptőkeemelése tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a térség 
ivóvízellátásának folyamatos biztosítása érdekében az Alföldvíz Zrt. alaptőkeemelése 
érdekében 10 db, egyenként 14.000,- Ft névértékű, összesen 140.000,- Ft értékű, névre szóló, 
általános jogokat biztosító törzsrészvényt vásároljon.   
 
A képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert, és dr. Kárpáti Tibor jegyzőt 
a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozat aláírására.  
 
A határozatról értesül: 
- Alföldvíz Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.)  
- Szegvári Ernőné polgármester  
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 

 

 


