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I. 

Az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. jogutódlással történő megszüntetése 

 

 

Az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. (a továbbiakban: Ózdi Vízmű Kft.) a jogszabályi változások 

következtében 2013. január 1. óta nem lát el víziközmű-szolgáltatói tevékenységet.  

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 1-től a BORSODVÍZ Zrt-vel 

megkötött Bér-Üzemeltetési Szerződés keretében gondoskodott a város víziközmű 

szolgáltatásáról, majd 2013. szeptember 1-től 2028. december 31-ig a város egységes 

ivóvízellátásának, a közműves szennyvíz elvezetésének és tisztításának biztosítása érdekében 

a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 35. § (2) bekezdésében 

meghatározott működési engedély feltételeknek megfelelő vízközmű szolgáltatóval, az ÉRV 

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt-vel biztosítja a szolgáltatást. 

A Képviselő-testület az 55/2015. (III.26.) határozata alapján döntött továbbá az Ózdi Sport- és 

Élményközpont Nonprofit Kft. megalapításáról, azzal a céllal, hogy az Önkormányzat 

tulajdonában lévő sportlétesítményeket 2015. május 1-től üzemeltesse. A határozat 

értelmében az Ózdi Vízmű Kft-től a Strandfürdő és Kemping feladat ellátása és az ehhez 

szükséges önkormányzati tulajdonú eszközök elvonásra kerültek. 

A Kft. jelenleg az alábbi feladatokat látja el: 

1. A Svájci-Magyar Együttműködés keretében támogatott Ózd városi ivóvíz-ellátási 

rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása projektben történő partneri részvétel. 

2. Régi uszoda őrzésének biztosítása. 

3. A Kft. tulajdonában lévő eszközök bérbeadása a víziközmű-szolgáltató ÉRV Zrt. 

részére. 

 

Az Ózdi Vízmű Kft-nél 2015. szeptemberében tartott belső ellenőrzés során megállapításra 

került, hogy a gazdasági társaság likviditási helyzete kedvezőtlen, tartozásállománya jelentős.  

Mindezek alapján a társaság felügyelő bizottsága a tulajdonos Önkormányzat kérésére 

áttekintette a társaság pénzügyi helyzetét és javaslatot tett a további működésre.  

 

A Felügyelő Bizottság megoldási javaslatainak összegzése: 

1. Beolvadás más önkormányzati tulajdonú Kft-be.  

Tekintettel arra, hogy az Ózdi Vízmű Kft. jelenleg szinte csak vagyonkezelői, 

bérbeadói feladatokat lát el, ezért célszerű a hasonló tevékenység ellátását jelenleg is 

végző, 100 %-os önkormányzati tulajdonú ÓZDINVEST Kft-be beolvasztani. 

2. Az ÉRV Zrt-vel kötött bérleti szerződések felülvizsgálata, magasabb összegű bérleti 

díjak elérése érdekében. 

3. Értékesíteni az Ózdi Vízmű Kft. tulajdonában lévő vagyonelemeket.  

4. Az Ózdi Vízmű Kft. további működtetése, növelve a vagyonkezelési, illetve projekt 

menedzseri feladatokra vonatkozó megbízásait. 

 

A fenti lehetőségek közül a tulajdonos érdekeit - az FB véleménye szerint - az 1. és a 2. 

javaslat veszi leginkább figyelembe. Ezért javaslatuk, hogy az Ózdi Vízmű Kft. kerüljön 

egyesítésre az ÓZDINVEST Kft-vel, továbbá kerüljenek felülvizsgálatra az ÉRV Zrt-vel 

megkötött bérleti szerződések. 

 

Figyelembe véve a Felügyelő Bizottság javaslatát, valamint azt, hogy az Ózdi Vízmű Kft. 

tevékenységi köre jelentősen lecsökkent, ezért a jövőben ezen feladatok ellátására nem 

szükséges és nem gazdaságos önálló céget működtetni. Ezen feladatok teljes mértékben 

megoldhatóak az ÓZDINVEST Önkormányzati Vagyonkezelő és Beruházásszervező Kft. (a 



   

továbbiakban: ÓZDINVEST Kft.) keretein belül. Ezért célszerű az Ózdi Vízmű Kft-t az 

ÓZDINVEST Kft-be történő beolvadással megszüntetni. A beolvadás hatására működési 

költségmegtakarítás érhető el, továbbá a társaságok adminisztrációs feladataiban is csökkenés 

várható. 

 

Az Ózdi Vízmű Kft. ÓZDINVEST Kft-be történő beolvadás szándékával kapcsolatos 

tulajdonosi (Képviselő-testületi) döntésre jelen előterjesztés keretében kerül sor a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint az Egyes jogi 

személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 

előírásai alapján. 

 

A Ptk. 3:44. § (1) bekezdése szerint a jogi személy más jogi személlyel összeolvadás vagy 

beolvadás útján egyesülhet. Beolvadásnál a beolvadó jogi személy szűnik meg, általános 

jogutódja az egyesülésben részt vevő másik jogi személy. 

 

 

A gazdasági társaság legfőbb szervének (jelen esetben a Képviselő-testületnek) az 

átalakulásról két alkalommal kell határozatot hoznia. Az első ülésen az alábbiakról kell 

döntést hozni:   
- Tulajdonosi döntés a beolvadás elhatározásáról (egyetértésről).  

- A vezető tisztségviselőknek a Felügyelő Bizottság által véleményezett előterjesztése 

alapján milyen formában történik az egyesülés, és melyik gazdasági társaságba.  

- A beolvadó és a jogutód gazdasági társaság átalakulási vagyonmérleg-tervezete és a 

vagyonleltár-tervezetének időpontjáról.  

- Döntés a könyvvizsgáló személyéről. A beolvadó és a jogutód gazdasági társaság által 

elkészítendő vagyonmérleg-tervezet, illetve vagyonleltár-tervezet független 

könyvvizsgálóval történő záradékolásáról. 

- A beolvadó, illetve a jogutód gazdasági társaság felügyelő bizottságainak a 

vagyonmérleg-tervezet és a vagyonleltár ellenőrzéséről. 

-  Meg kell hatalmazni a beolvadó, illetve a jogutód társaság tisztségviselőit a 

vagyonmérleg-tervezet és az azokat alátámasztó vagyonleltár-tervezetek, valamint az 

átalakulási döntés meghozatalához szükséges egyéb okiratok elkészítésére. 

- Meg kell hatalmazni az egyesülő gazdasági társaságok vezetőit, hogy egymással 

együttműködve az átalakulási (egyesülési) terv tervezetét készítsék el.  

- A beolvadást követően változatlan formában továbbműködő társaság jegyzett 

tőkéjének meghatározásáról. 

 

A beolvadó és a jogutód gazdasági társaság legfőbb szerve az átalakulási vagyonmérleg- 

tervezetek fordulónapjaként az első ülés időpontját megelőző időpontot is meghatározhat, de 

figyelemmel kell lenni azon előírásra, mely szerint az átalakulási vagyonmérleg-tervezet 

fordulónapja és az átalakulásról szóló döntést hozó ülés között nem telhet el 3 hónapnál 

hosszabb idő.   

Az átalakulást szabályozó jogszabály értelmében lehetőség van arra is, hogy a beolvadó 

társaság vagyonmérleg-tervezeteként a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlege 

kerüljön felhasználásra.   

Ennek azonban az is feltétele, hogy a számviteli törvény szerinti beszámoló mérleg 

fordulónapja és az átalakulásról szóló döntés (második ülés) időpontja között legfeljebb 6 

hónap időtartam legyen és a társaság ne éljen az átértékelés lehetőségével.  

Jelen esetben célszerű ezt a megoldást választani, hogy ne kelljen az egyébként is éves 

könyvviteli zárási munkálatok folyamán újabb vagyonleltárt és mérleget készíteni az 

átalakulással érintett gazdasági társaságoknak.  



A vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket mind az átalakuló, mind a 

jogutód társaságnál független könyvvizsgálóval kell záradékoltatni, ill. a társaság felügyelő 

bizottságával ellenőriztetni.   

A vagyonmérleg-tervezet és mellékletei elfogadásáról a legfőbb szerv a társaság 

átalakulásáról véglegesen döntő ülésen határoz.   

 

 Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság jegyzett tőkéjének összege nem haladhatja meg 

a lekötött tartalékkal csökkentett saját tőke összegét. 

Ezért a fentiek figyelembevételével, az előzetes számítások alapján célszerű a tulajdonos 

Önkormányzatnak a jogutód ÓZDINVEST Kft. jegyzett tőkéjét 30 M Ft összegben 

meghatározni. A jegyzett tőke változás pénzmozgással nem jár. A tőke változás részletes 

előkészítésére és az azzal kapcsolatos döntés meghozatalára a beolvadással kapcsolatos un. 

második döntés alkalmával kerül sor. 

 

Az egyesülő gazdasági társaságok vezető tisztségviselői egymással együttműködve, a legfőbb 

szerv döntései alapján elkészítik az átalakulási (egyesülési) terv tervezetét a törvényi 

előírásoknak megfelelő tartalommal, mely az un. második döntés alkalmával kerül 

elfogadásra.  

Az egyesüléssel érintett gazdasági társaságok az egyesülés valamennyi társaságnál megtörtént 

végleges elhatározása esetében az utolsó döntés meghozatalától számított 8 napon belül 

kötelesek erről a Cégközlönyben közzétételt kezdeményezni, amelyet két egymást követő 

lapszámban kell megjelentetni.   

 

A végleges vagyonmérleg és vagyonleltár elkészítésének határideje az átalakulás napját 

követő 90. nap.  

 

Az átalakulásra vonatkozó jogszabályi előírások értelmében az egyesülésben résztvevő 

gazdasági társaságok legfőbb szerve (a Képviselő-testület) az egyesülésről – a társasági 

szerződések eltérő rendelkezése hiányában – két alkalommal határoz. Az üléseket vagy 

az ülések valamelyikét az egyesülni kívánó gazdasági társaságok összevontan is 

megtarthatják, de az egyesülendő tagok döntését külön-külön kell meghozni, ezért az 

előterjesztés az egyesülés vonatkozásában két határozati javaslatot tartalmaz. 
   

Az átalakulással érintett társaságok Felügyelő Bizottságainak az átalakulással kapcsolatos 

véleményét az előterjesztés 1-2. melléklete tartalmazza. 

 

 

II. 

az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. irodaház tulajdonjogát érintő  

10/KH/1994.(I. 25.) határozattal kapcsolatos döntés 
 

Jelenleg az Ózdi Vízmű Kft. székházaként is funkcionáló 5282 hrsz-ú, Ózd, 48-as út 4. szám 

alatti „irodaház” megnevezésű ingatlan tulajdonjogának földhivatali nyilvántartása 

rendezetlen. Az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként Ózd Város Önkormányzata van 

bejegyezve, mely nem a tulajdonos Önkormányzat 10/KH/1994. (I.25.) határozatban foglalt 

döntésének megfelelő állapotot rögzíti. (A 10/KH/1994. (I.25.) határozatot, valamint a 

Földhivatal 1994. október 25-én kelt határozatát az előterjesztés 3-4. melléklete tartalmazza.) 

 A határozat értelmében, a B-A-Z Megyei Vízművek Vállalat megszüntetését követő 

vagyonátadás során önkormányzati tulajdonba került vízi-közmű és működtető vagyon, így a 

fenti ingatlan is tőketartalékként került átadásra az Ózdi Vízmű Kft. részére (a tőketartalékba 



   

adás: ingyenes és végleges átadást jelent). A döntés értelmében az ingatlan értéke 1994-től 

folyamatosan szerepel a Kft. számviteli mérlegében, azonban a tulajdonjog bejegyzését a 

társaság az ingatlan-nyilvántartásban nem kezdeményezte. 2013-ban a jogszabályi 

előírásoknak történő megfelelés érdekében a város vízi-közmű szolgáltatása előbb a 

Borsodvíz Zrt-hez, majd a jelenlegi szolgáltató Észak-magyarországi Regionális Vízművek 

Zrt-hez került. A szolgáltatás ellátásához szükséges vagyonelemek átadása során – melynek 

keretében a vízi-közmű szolgáltató jelezte az Ózd, 48-as úti irodaház bérlésének igényét – 

derült ki, hogy az ingatlan-nyilvántartás szerint az épület nem szerepel az Ózdi Vízmű Kft. 

tulajdonában. 

Az 1994-ben kelt földhivatali határozat értelmében az ingatlan-nyilvántartásban az ózdi 

belterületi 5282 hrsz-ú, 909 m2 nagyságú irodaház megjelölésű ingatlanra a tulajdonjogot, 

átadás jogcímén 9217/10.000 részben Ózd Város Önkormányzata, 783/10.000 részben Putnok 

Város Önkormányzata javára jegyezték be. 

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetése, a rendezett tulajdoni viszonyok megteremtése 

érdekében a Képviselő-testület a 45/2014. (IV.30.) határozatában döntött arról, hogy az 

ingatlan 783/10.000 eszmei tulajdoni hányadát megvásárolja Putnok Város 

Önkormányzatától. A határozat értelmében a közös tulajdont megszüntető szerződés 2014. 

május 20-án aláírásra került, azonban az Ózdi Vízmű Kft-vel az irodaház tulajdonjogát 

továbbra sem sikerült rendezni.  

Tekintettel arra, hogy jelen előterjesztés alapján várhatóan döntés születik az Ózdi Vízmű Kft. 

jogutódlással történő megszüntetéséről, fontos, hogy a beolvadást megelőzően az ingatlan 

tulajdoni viszonya is rendeződjön. Ehhez szükséges, hogy a Képviselő-testület megerősítse az 

Önkormányzat 10/KH/1994. (I.25.) határozatát, mely alapján az Ózd, 48-as út 4. szám alatti 

irodaház tőketartalékként került az Ózdi Vízmű Kft. tulajdonába. Erre azért van szükség, hogy 

az Önkormányzat és az Ózdi Vízmű Kft. megállapodást tudjon kötni az irodaház 

tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásban történő rendezésére. A megállapodás alapján az 

épület a korábbi döntésnek megfelelően – a számviteli nyilvántartással megegyezően -, az 

Ózdi Vízmű Kft. tulajdonába kerül a földhivatali nyilvántartás szerint is. 

Az ingatlan tulajdonjogának rendezése miatt a vagyonszerzési illetéket az Ózdi Vízmű Kft-

nek a tulajdonjog bejegyzését követően meg kell fizetnie. Jelenleg a vagyonszerzési illeték 

mértéke a forgalmi érték 4%-a. Az ingatlan jelenkori forgalmi értékének meghatározásánál 

azonban figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy a Kft. 1994-től folyamatosan karbantartotta 

az épületet és időközben saját forrásból több értéknövelő beruházást végzett az ingatlanon.  

 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslatok 

elfogadására.  

 



1. melléklet 

 

 



   

 

2. melléklet 

 

 



3. melléklet 

 

 

 



   

4. melléklet 
 
 

 



 

 
 



   

 

 

Határozati javaslat 

 

I. 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2016. (III. 10.) határozata 

az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. jogutódlással történő megszüntetéséről 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az Ózdi 

Víz- és Csatornamű Kft. alapítói jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:  

 

1.) A Képviselő-testület elhatározza - a vezető tisztségviselők előterjesztése és a 

Felügyelő Bizottságok véleménye alapján -, hogy a kizárólagos önkormányzati 

tulajdonban lévő Ózdi Víz- és Csatornamű Kft-t (székhely: 3600 Ózd, 48-as út 4. 

cégjegyzékszám: 05-09-002514, adószám: 11065261-2-05, KSH szám: 11065261-

3600-113- 05) jogutódlással megszünteti.  

 

2.) A Képviselő-testület az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. jogutódlással történő 

megszüntetését az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező ÓZDINVEST 

Önkormányzati Vagyonkezelő és Beruházásszervező Kft-be (székhely: 3600 Ózd, 

Október 23. tér 1. cégjegyzékszám:05-09-004107, adószám: 11381242-2-05, KSH 

szám: 11381242-6832-113-05) történő beolvadással kívánja megvalósítani.   

 

3.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a jogutód társaságnak Ózd Város Önkormányzata 

továbbra is egyedüli tagja marad.   

 

4.) A tulajdonos Önkormányzat úgy dönt, hogy a változatlan formában továbbműködő, 

jogutód ÓZDINVEST Kft. jegyzett tőkéjét 30 M Ft összegben határozza meg.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2016. július 31. 

 

5.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az átalakulással kapcsolatos vagyonmérleg-

tervezetként és vagyonleltár-tervezetként a számviteli törvény szerinti beszámoló 

kerüljön felhasználásra, tekintettel arra, hogy a társaság az átértékelés lehetőségével 

nem kíván élni. Ennek értelmében a vagyonmérleg-tervezet és a vagyonleltár-tervezet 

fordulónapja 2015. december 31.   

 

6.) A Képviselő-testület a vagyonmérleg-tervezetek és a vagyonleltár-tervezetek 

elkészítésével együttesen megbízza az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft., valamint az 

ÓZDINVEST Kft. ügyvezetőjét.   

 

Felelős: Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 

ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője  

Határidő: 2016. március 31. 

 

7.) A Képviselő-testület a beolvadó társaság tervezett és a végleges vagyonmérlegének, 

vagyonleltárának záradékolásával független könyvvizsgálót bíz meg az alábbiak 

szerint:   



 

 

Megbízott:   

név: GAHM Consulting Kft. 

cím: 3600 Ózd, Búzásvölgy út 1/A. 

könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám : 001825 

Megbízás időtartama: a végleges vagyonmérleg és vagyonleltár elfogadása.  

Megbízási díj: 500.000 Ft + ÁFA, melynek fedezetét a Képviselő-testület a 2016. évi 

költségvetésében egyéb célokra képzett tartalék keret terhére biztosítja. 

 

Felelős:  

Szerződés megkötéséért: PH. Településfejlesztési Osztály vezetője 

Pénzügyi teljesítésért:PH. Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője 

Határidő: döntést követően azonnal 

 

8.) A Képviselő-testület felkéri az Ózdi Vízmű Kft. Felügyelő Bizottságát a 

vagyonmérleg-tervezet és vagyonleltár ellenőrzésére.  

 

Felelős: Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. FB elnöke   

Határidő: 2016. március 31. 

 

9.) A Képviselő-testület felhatalmazza az Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetőjét az ÓZDINVEST 

Kft. ügyvezetőjével együttműködve az egyesülési szerződés, valamint a jogutód 

társaság alapító okirat módosításának elkészítésére.   

 

Felelős:  

Egyesülési Szerződés, alapítói okirat előkészítésért:  

Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője  

ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője  

Határidő: 2016. április 15. 

 

10.) A Képviselő-testület a vagyonmérleg-tervezet és mellékletei, valamint az egyesülési 

szerződés elfogadásáról, az alapító okirat módosításáról, a társaság átalakulásáról 

véglegesen döntő ülésen határoz.   

 

Felelős:   Előkészítésért: Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője  

    ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 

Határidő: 2016. április 30. 

 

11.) A Képviselő-testület felkéri az Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetőjét, hogy a döntést követően 

a Kft. ügyeiről az egyesüléssel összefüggő minden felvilágosítást az ÓZDINVEST 

Kft. ügyvezetőjének adjon meg.   

 

Felelős: Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője  

Határidő: a döntést követő 10 munkanapon belül, illetve folyamatosan 

 



   

 

 

 

II. 

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2016. (III. 10 .) határozata 

az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ÓZDINVEST Önkormányzati Vagyonkezelő és 

Beruházásszervező Kft-be történő beolvadásával kapcsolatos döntés meghozataláról 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az 

ÓZDINVEST Önkormányzati Vagyonkezelő és Beruházásszervező Kft. alapítói jogkörében 

eljárva az alábbi határozatot hozta:  

 

1.) A Képviselő-testület elhatározza - a vezető tisztségviselők előterjesztése és a 

Felügyelő Bizottságok véleménye alapján –, hogy a kizárólagos önkormányzati 

tulajdonban lévő Ózdi Víz- és Csatornamű Kft-t (székhely: 3600 Ózd, 48-as út 4., 

cégjegyzékszám: 05-09-002514, adószám: 11065261-2-05, KSH szám: 11065261-

3600-113- 05) jogutódlással megszünteti.  

 

2.) A Képviselő-testület az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. jogutódlással történő 

megszüntetését az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező ÓZDINVEST 

Önkormányzati Vagyonkezelő és Beruházásszervező Kft-be (székhely: 3600 Ózd, 

Október 23. tér 1., cégjegyzékszám:05-09-004107 , adószám: 11381242-2-05, KSH 

szám:11381242-6832-113-05 ) történő beolvadással kívánja megvalósítani.   

 

3.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a jogutód társaságnak Ózd Város Önkormányzata 

továbbra is egyedüli tagja marad.   

 

4.) A tulajdonos Önkormányzat úgy dönt, hogy a változatlan formában továbbműködő, 

jogutód ÓZDINVEST Kft. jegyzett tőkéjét 30 M Ft összegben határozza meg. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2016. július 31. 

 

5.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az átalakulással kapcsolatos vagyonmérleg-

tervezetként és vagyonleltár-tervezetként a számviteli törvény szerinti beszámoló 

kerüljön felhasználásra, tekintettel arra, hogy a társaság az átértékelés lehetőségével 

nem kíván élni. Ennek értelmében a vagyonmérleg-tervezet és a vagyonleltár-tervezet 

fordulónapja 2015. december 31.   

 

6.) A Képviselő-testület a vagyonmérleg-tervezetek és a vagyonleltár-tervezetek 

elkészítésével együttesen megbízza az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft., valamint az 

ÓZDINVEST Kft. ügyvezetőjét.   

 

Felelős: Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 

              ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője  

Határidő: 2016. március 31. 

 



7.) A Képviselő-testület a jogutód társaság tervezett és a végleges vagyonmérlegének, 

vagyonleltárának záradékolásával független könyvvizsgálót bíz meg az alábbiak 

szerint:   

Megbízott:   

név: GAHM Consulting Kft. 

cím: 3600 Ózd, Búzásvölgy út 1/A. 

könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám : 001825 

Megbízás időtartama: a végleges vagyonmérleg és vagyonleltár elfogadása.  

Megbízási díj: 500.000 Ft + ÁFA, melynek fedezetét a Képviselő-testület a 2016. évi 

költségvetésében egyéb célokra képzett tartalék keret terhére biztosítja. 

 

Felelős:  

Szerződés megkötéséért: PH. Településfejlesztési Osztály vezetője 

Pénzügyi teljesítésért: PH. Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője 

Határidő: döntést követően azonnal, illetve értelemszerűen 

 

8.) A Képviselő-testület felkéri az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottságát a 

vagyonmérleg-tervezet és vagyonleltár ellenőrzésére.  

 

Felelős: ÓZDINVEST Kft. FB elnöke   

Határidő: 2016. március 31. 

 

9.) A Képviselő-testület felhatalmazza az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetőjét az Ózdi Víz- és 

Csatornamű Kft. ügyvezetőjével együttműködve az egyesülési szerződés, valamint a 

jogutód társaság alapító okirat módosításának elkészítésére.   

 

Felelős:  

Egyesülési Szerződés előkészítésért:  

Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője  

ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője  

Határidő: 2016. április 15. 

 

10.) A Képviselő-testület a vagyonmérleg-tervezet és mellékletei, valamint az egyesülési 

szerződés elfogadásáról, az alapító okirat módosításáról, a társaság átalakulásáról 

véglegesen döntő ülésen határoz.   

 

Felelős:  előkészítésért: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője  

    Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 

Határidő: 2016. április 30. 

 

11.) A Képviselő-testület felkéri az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetőjét, hogy a döntést 

követően az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyeiről az egyesüléssel összefüggő 

minden felvilágosítást az ügyvezetőtől kérjen be.   

 

Felelős: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője  

Határidő: a döntést követő 10 munkanapon belül, illetve folyamatosan 

 

 



   

 

 

III. 

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2016. (III.10.) határozata 

az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. irodaházának tulajdonjogát 

érintő 10/KH/1994.(I. 25.) határozattal kapcsolatos döntés meghozataláról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozta:  

 

1.) A Képviselő-testület az ózdi belterületi 5282 hrsz-ú, természetben Ózd, 48-as út 4. 

szám alatti, „irodaház” megnevezésű ingatlan tulajdonjogának ingatlan-

nyilvántartásban történő rendezése érdekében megerősíti Ózd Város 

Önkormányzatának 122/SzJ. 10/KH/1994. ( I. 25.) határozat 1. pontjában foglaltaknak 

azon részét, mely szerint a B-A-Z Megyei Vízművek Vállalat megszüntetését követő 

vagyonátadás során a város tulajdonába került működtető vagyon közül az Ózd, 48-as 

út 4. szám alatti irodaház tőketartalékként az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére 

átadásra került.  

2.) A Képviselő-testület a fenti döntés tartamának megfelelően hozzájárulását adja ahhoz, 

hogy az ózdi 5282 hrsz.-ú ingatlan 9217/10.000 eszmei hányadára a tulajdonjog az 

Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. javára bejegyzésre kerüljön az ingatlan-nyilvántartásba.  

 

Felelős:  okirat előkészítéséért – Jogtanácsos 

okirat aláírásáért – Polgármester  

Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője 

Határidő: 2016. március 31.  

 

 

3.) Az ózdi 5282 hrsz.-ú ingatlan 783/10.000 eszmei hányada tulajdonjogának 

rendezésére a jövőben vissza kell térni.  

 

Felelős: Polgármester 

              Településfejlesztési Osztály vezetője 

Határidő: 2016. december 31. 

 

 


