
 Fedőlap                             
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 06. 27.

Javaslat a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. részvényének megvásárlására

El  őadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

El  őkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető
Dr. Kaja Edit ügyintéző

Meghívott:: 
                   
Véleményez  ő bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.06.26.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.06.26.
pénzügyi bizottság 2017.06.26.

A napirendi pont rövid tartalma: A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV zrt.)
ajánlatot  tett  az önkormányzat  részére,  mely szerint  10.000.-Ft  névértékű részvényt  vásároljon
meg DMJV Önkormányzata. A részvény megvásárlásáról Közgyűlés dönt.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 19112/2017.
Ügyintéző neve: Dr. Kaja Edit Ügyintéző telefonszáma: 25/544-214
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:  Dudás Pálné
Leadás dátuma:2017.06.22. Ellenőrzés dátuma:2017.06.22.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma:2017.06.21. Ellenőrzés dátuma:2017.06.22.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. részvényének megvásárlására

Tisztelt Közgyűlés!

I. Előzmények:

A Dunántúli  Regionális  Vízmű  Zrt.  (a  továbbiakban:  DRV zrt.)  ajánlatot  tett  az  önkormányzat
részére,  mely  szerint  10.000.-Ft  névértékű  részvényt  vásároljon  meg  DMJV  Önkormányzata,
biztosítva ezzel a későbbi együttműködés lehetőségét.

II. Vonatkozó jogszabályok:

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény:

3:213. § [A részvény]
(1) A részvény a kibocsátó részvénytársaságban gyakorolható tagsági jogokat megtestesítő, névre 

szóló, névértékkel rendelkező, forgalomképes értékpapír.

(2) Ha a részvénynek több tulajdonosa van, a részvénytársasággal szemben egy részvényesnek 
számítanak; jogaikat közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a részvényest terhelő 
kötelezettségekért egyetemlegesen kötelesek helytállni.

3:214. § [A részvény előállítási módja]

(1) A zártkörűen működő részvénytársaság részvényei nyomdai úton vagy dematerializált formában 
állíthatók elő; a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé, a dematerializált részvény
nyomdai úton előállított részvénnyé alakítható át.

(2) Nyilvánosan működő részvénytársaság részvényei dematerializált formában állíthatók elő.

3:215. § [A nyomdai úton előállított és a dematerializált részvény fogalma]

(1) Nyomdai úton előállított részvény az erre feljogosított nyomda által előállított okirat, amely 
tartalmazza legalább                                                                                                                                 
a) a kibocsátó részvénytársaság cégnevét és székhelyét;                                                                       
b) a részvény sorszámát, sorozatát és névértékét;                                                                                   
c) az első részvényes nevét;                                                                                                                     
d) a kibocsátás alapjául szolgáló alapszabály, illetve alapszabály-módosítás keltét;                                 
e) az alaptőke nagyságát vagy a részvény által megtestesített alaptőkehányadot, és a kibocsátott 
részvények számát;                                                                                                                                     
f) a kibocsátó részvénytársaság képviselőinek a cégjegyzés szabályai szerinti aláírását; és                  
g) az értékpapír kódját.

(2) A nyomdai úton előállított részvény szükség szerint tartalmazza                                                      
a) a részvényfajtához, részvényosztályhoz, illetve részvénysorozathoz fűződő, az alapszabályban 
meghatározott jogokat;                                                                                                                              
b) a szavazati jog esetleges korlátozását;                                                                                                   
c) a részvény átruházásának korlátozása vagy annak a részvénytársaság beleegyezéséhez kötése 
esetén a korlátozás tartalmát, vagy a részvénytársaság beleegyezési jogát.

(3) A dematerializált részvény olyan dematerializált értékpapír, amely a nyomdai úton előállított 
részvény tartalmi elemeit foglalja magában azzal az eltéréssel, hogy                                                       
a) a részvényes nevét, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait az értékpapír-
számlavezető által a részvényes javára vezetett értékpapírszámla tartalmazza,                                       
b) nincs sorszáma; és                                                                                                                               
c) nem tartalmazza a kibocsátó részvénytársaság képviselőinek aláírását.

(4) Ha a részvényben rögzített adatok megváltoznak, a társaság köteles a változással érintett 
nyomdai úton előállított részvényeket - az alaptőke felemelésénél megállapított szabályok megfelelő 
alkalmazásával - kicserélni vagy felülbélyegezni, dematerializált részvény esetén annak tartalmát 
módosítani.



3:216. § [A részvény kiadásának és jóváírásának feltételei]

(1) A részvényes a részvénytársaságnak a nyilvántartásba történő bejegyzése és az alaptőke vagy - 
ha a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérő - a részvények kibocsátási értékének teljes 
befizetése után igényelheti a neki járó nyomdai úton előállított részvény kiadását vagy a dematerializált 
részvény értékpapírszámlán történő jóváírását.

(2) A részvénytársaság az (1) bekezdésben foglaltak teljesülését követő harminc napon belül akkor 
is köteles intézkedni a részvények haladéktalan előállításáról, ha ilyen részvényesi igény nem merült 
fel.

(3) Semmis az a részvény, amelyet a részvénytársaságnak a nyilvántartásba történő bejegyzése és 
az alaptőke vagy a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése előtt állítanak ki.

3:218. § [A részvény forgalomba hozatala]

(1) A részvények forgalomba hozatala zártkörűen vagy nyilvánosan történhet.

(2) Zártkörűen működő részvénytársaság részvényei - a részvénytársaság működési formájának 
megváltoztatásához kapcsolódó forgalomba hozatalt kivéve - nyilvánosan nem hozhatók forgalomba.

3:219. § [A részvényátruházás korlátozása]

(1) Ha a részvénytársaság a részvény átruházását az alapszabályban korlátozza vagy az átruházást 
a társaság beleegyezéséhez köti, e korlátozások harmadik személyekkel szemben akkor hatályosak, 
ha a korlátozás és annak tartalma a részvényből, dematerializált részvény esetén az értékpapírszámla 
adataiból kitűnik.

(2) Ha a részvényre szerződéssel elővásárlási jogot, visszavásárlási jogot, eladási vagy vételi jogot 
kötöttek ki, az a részvénytársasággal, illetve harmadik személyekkel szemben akkor hatályos, ha az a 
részvényből, dematerializált részvény esetén az értékpapírszámla adataiból kitűnik.

3:220. § [Részvényátruházás a társaság beleegyezésével]

(1) Ha a társaság alapszabálya a részvények átruházásához a részvénytársaság beleegyezését írja 
elő, az alapszabályban meg kell határozni azokat az okokat is, amelyek a beleegyezés 
megtagadásához vezethetnek. A beleegyezésről való döntés az igazgatóság hatáskörébe tartozik.

(2) Ha az igazgatóság a részvényre vonatkozó átruházási szándék bejelentésétől számított harminc 
napon belül nem nyilatkozik, a beleegyezés megadottnak tekintendő.

3:221. § [Részvény jogosultjának megállapítása]

(1) Nyomdai úton előállított részvény tulajdonjogának nem átruházás jogcímén történő átszállása 
esetén az új részvényes kérésére az igazgatóság a tulajdonosváltozást a tulajdonszerzést igazoló 
okiratok alapján a részvény hátoldalán vagy toldatán - a tulajdonosváltozást igazoló okirat megjelölése 
mellett - átvezeti. A tulajdonosváltozás igazgatóság általi átvezetése a forgatmányi láncolat részét 
képezi.

(2) Dematerializált részvény nem átruházás jogcímén történő megszerzése esetén a korábbi 
részvényes értékpapírszámlájának megterhelését és a megszerzendő részvényeknek az új részvényes
értékpapírszámláján való jóváírását az értékpapír-számlavezető az új részvényes kérelmére, a 
tulajdonszerzést igazoló okirat alapján hajtja végre.

Az előterjesztést tárgyalta a Gazdasági és területfejlesztési bizottság, az Ügyrendi, igazgatási és 
jogi bizottság és a pénzügyi bizottság.

A bizottságok véleményét a bizottsági elnökök szóban ismertetik a közgyűlésen.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

........../2017. (VI.27.) határozata
a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. részvényének megvásárlásáról

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése megismerte a Dunántúli  Regionális Vízmű Zrt.
ajánlatát és úgy határoz, hogy részvényt vásárol 10.000.-Ft,  azaz Tízezer forint  névértékben a
határozat mellékletét képező részvény-átruházási szerződésben foglaltak szerint.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére és
felhatalmazza a határozat mellékletét képező részvény-átruházási szerződés aláírására.

Felelős  : - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
            a Gazdasági Igazgatóság Vagyonkezelési Osztály vezetője

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését követő 8 napon belül
                 - a szerződés aláírására: a határozat közlését követő 30 napon belül

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1. pontban meghatározott
részvény megvásárlására 10.000.-Ft.- erejéig forrást biztosít a 2017. évi költségvetés 5.b. melléklet
általános  tartalék  soráról  történő  átcsoportosítás  útján  a  7.e.  mellékletben  létrehozott  „DRV
részvényvásárlás” elnevezésű új soron.

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt,  hogy az 1. pontban rögzített
kötelezettségvállalást  a  2017.  évi  önkormányzati  költségvetés  soron  következő  módosításakor
vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a kötelezettségvállalás teljesítésére. 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                 a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
              - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző 
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
                a Gazdasági Igazgatóság Költségvetési, Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő:  a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2017. június 27.

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság

elnöke

  Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság

elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke 


