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4 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
DMRV Zrt. törzsrészvény vásárlás 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Tolmács község területén - az Önkormányzat és a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (továbbiakban: 
DMRV) között létrejött üzemeltetési szerződés alapján – a település ivóvíz hálózatának üzemeltetését 
a DMRV végzi, valamint a közszolgáltatási szerződések alapján a településen élő lakossági, illetve 
működő gazdálkodó, illetve intézményi felhasználók részére közműves ivóvíz szolgáltatást nyújt. 
2011. december 31. napján hatályba lépett a viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
(továbbiakban: Vkszt.), amely első ízben szabályozza törvényi szinten a viziközmű-szolgáltatás 
egészét. 
A Vkszt. értelmében 2012. július 15. napjáig az üzemeltetési szerződéseket a Vktsz. addig hatályos 
rendelkezései alapján mindennemű megkötés nélkül köthették meg a regionális viziközmű társaságok, 
így a DMRV is. 

2012. július 15. napján azonban hatályba lépett a Vktsz. 16.§ (6) bekezdése, amely kimondja: 
Vagyonkezelési, továbbá bérleti-üzemeltetési szerződés kizárólag olyan víziközmű-szolgáltató 
társasággal jöhet létre: 

a) amely kizárólag az ellátásért felelős, vagy rajta kívül az állam, települési önkormányzat, vagy 
ezek közös tulajdonában áll; 

b) amely kizárólag az a) pont szerinti gazdasági társaság, vagy rajta kívül az állam, települési 
önkormányzat, vagy ezek együttes tulajdonában áll. 

Ennek értelmében a regionális viziközmű társaságok – így a DMRV is – 2012. július 15. napját 
követően a már üzemeltetett települési viziközműveket akkor üzemeltethetik tovább, ha az ellátásért 
felelős önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkezik a Társaságban. 

A jogi helyzet rendezésére a DMRV a következő megoldást ajánlotta: 
A DMRV a saját részvényeiből az önkormányzat részére vásárlási lehetőséget biztosít, amellyel 
önkormányzatunk is a DMRV tulajdonosává válhat. 
A DMRV megküldte a mellékelt részvény-adásvételi szerződést. 
Ezen adásvételi jogügylettel településünk tulajdonosává válik a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű 
Zrt.  1 db törzsrészvényének, a törzsrészvény névértékének megfelelő 11.000 Ft vételár ellenében.  
A részvény vételárának átutalását követően az Önkormányzatunk tulajdonjoga a DMRV Zrt. 
részvénykönyvébe bejegyzésre kerül. 
Ily módon lehetővé válik a törvényi előírásnak való megfelelés, és nem lesz akadálya az önkormányzat 
és a DMRV között fennálló üzemeltetési jogviszony további fenntartásának. 
 
Kérem a napirend megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását! 
 
 
Tolmács, 2013. január 17. 
 Tisztelettel: 
 
 
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
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……./2013. (I….) képviselő-testületi  határozati javaslat 
 

 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Tolmács Község 
Önkormányzata a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól 
(2600 Vác, Kodály Z. út 3., Cg. 13 10 040189), mint eladótól megvásároljon 1 (egy) darab 11.000 Ft 
(tizenegyezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényt, 11.000 Ft, azaz 
Tizenegyezer forint vételárért. 
A képviselő-testület jóváhagyja az erre vonatkozóan előterjesztett részvény – adásvételi szerződést, és 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést aláírja, a vételárat az eladó bankszámla számára 
átutalja. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
 


