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KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
1. A Makó-Térségi Víziközmű Kft. végelszámolási eljárása a végéhez közeledik. A 
Társaság egyes vagyonelemeit az ALFÖLDVÍZ Zrt. átvette, ezeket a víziközmű 
szolgáltatás működtetéséhez használja. Vannak azonban olyan vagyonelemek, amelyek a 
Társaság tulajdonában maradtak és a végelszámolás során vagy értékesítésre kerültek vagy 
jelenleg is a Társaság tulajdonát képezik. A végelszámolás befejeztével ezek a 
vagyonelemek a 17 település közös tulajdonába kerülnek, a Társaságban való jelenlegi 
részesedésük arányában. Ez olyan tulajdonosi struktúrát teremtene, mely lehetetlenné 
tenné akár a hasznosítást is, ha csak a Tinódi utcai irodaházat nézzük, amit gyakorlatilag 
lehetetlen a jelen körülmények között eladni, a 17 település közösen pedig nem fogja 
hasznosítani.  
A fentiekre tekintettel a Makó-Térségi Víziközmű Kft. vételi ajánlatot tett a tulajdonos 
önkormányzatoknak – Makó kivételével - az üzletrészükre vonatkozóan, tekintettel arra, 
hogy egyedüli tulajdonos így Makó Város Önkormányzata lenne és a megmaradt 
vagyonelemeket használni, hasznosítani szándékozik. Az üzletrészünk forgalmi értéke 
13.307.814.- Ft. A Társaság saját tőkéje 213.952.000.-Ft, melyből Kiszombor részesedési 
aránya 6,22 %.  
Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy a vételi ajánlatot fogadja el. 
 
2. A Társaságnak vannak negatív vagyonelemei is, ezek a lakossági és közületi 
kintlévőségek. A végelszámolási eljárás során a követelések rendezése is szükséges, ezért 
a Makó-Térségi Víziközmű Kft. „va” azzal a kéréssel fordult a tulajdonos 
önkormányzatok felé, hogy azok követelés átruházási és engedményezési szerződést 
kössenek a Társasággal, melynek keretében az önkormányzatok a közigazgatási 
területükön lakó magánszemélyek, valamint ott székhellyel rendelkező jogi személyek 
Társaság felé fennálló tartozásait névértéken megvásárolnák a Társaságtól. Ezzel az 
önkormányzatok válnának jogosulttá a kintlévőségek behajtására. Kiszombor 
vonatkozásában a fennálló tartozások névértéke 5.345.061.-Ft. A Társaság a hátralékosok 
listáját megküldte, és azt áttekintve megállapítható, hogy a követelések jelentős része 
behajthatatlan.  



A Követelés átruházási és engedményezési szerződésben szereplő összeg valószínűleg 
tévesen van meghatározva, mivel az ajánlatban az szerepel, hogy a tagoknak a területüket 
érintő vízi-közmű hátralékot a nyilvántartási értékkel azonos ellenérték fejében adják át. 
 
A Követelés átruházási és engedményezési szerződés aláírásáról egy későbbi időpontban is 
lehet dönteni. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést 
megtárgyalni és a döntését meghozni. 
 
 
Kiszombor, 2015. március 26. 
 

Tisztelettel: 
 
 
 

Szegvári Ernőné 
            polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az üzletrész 
értékesítése - Makó-Térségi Víziközmű Kft. „va” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában foglalt jogkörében 
eljárva, a Makó-Térségi Víziközmű Kft. „végelszámolás alatt” (6900 Makó, Tinódi u. 
8/A., cégjegyzékszám: 0609003055, adószám: 11092698-2-06) 13.307.814.- Ft összegű 
vételi ajánlatát, mely Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának a Társaságban lévő 
üzletrészére vonatkozik, elfogadja.   
 
A határozatról értesül: 
- Makó-Térségi Víziközmű Kft. „va” 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 


