
Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság „v.a.” 
Hajdúsámson Város Önkormányzata közigazgatási területén fennálló fogyasztói 

kintlévőségének megvásárlásával kapcsolatban  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Előzmény: 
Hajdúsámson Város Önkormányzata tagja a végelszámolás alatt álló Hajdú-Bihari Önkormányzatok 
Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (a továbbiakban: Vízmű). 
A Vízmű 2015. május 31. napja óta végelszámolás alatt áll, melynek keretében a tulajdonában álló 
vagyon értékesítésre kerül és az így befolyt összeg pedig felosztásra, a tulajdonosi kört alkotó 
települési önkormányzatok között. 
A Vízmű 2018. április 17. napján megtartott rendkívüli közgyűlésén felvetésre került a Vízmű 
kintlévőségei és peres ügyei lezárásának szükségessége. A Vízmű felajánlotta minden tulajdonosi 
kört alkotó önkormányzat részére a saját településükre lebontott kintlévőség megvásárlását a 
kintlévőség 10%-os értékén, a későbbi behajtás sikerességének és nyereségességének reményében 
bízva. Azonban a jelenlévő polgármesterek, illetve meghatalmazottjaik nem rendelkeztek képviselő-
testületi felhatalmazással ezen kérdés eldöntése tekintetében. 
Erre tekintettel a Vízmű – 10/2018. (IV.17.) Zrt határozatában képviselő-testületi döntést kérve – 
felhívta a tulajdonosi kört alkotó önkormányzatok polgármestereinek figyelmét, hogy a következő, 
2018. május 8. napján megtartandó rendkívüli közgyűlésen, döntsenek az egyes települési 
önkormányzatokra lebontott kintlévőség állomány megvásárlásával kapcsolatban.  
A Vízmű 2018. március 27. napján készült kimutatása alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata 
közigazgatási területén fennálló fogyasztói kintlévőségek összege 17 756 307 Ft, ennek 10%-a 
1 775 631 Ft. Ezt az összeget kellene rendelkezésre bocsátani, amennyiben a Képviselő-testület úgy 
dönt, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata meg kívánja vásárolni a fogyasztói kintlévőségeket. 
Az ehhez szükséges fedezet az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében az általános tartalék 
terhére biztosítható átcsoportosítással. 
 
Jogszabályi háttér: 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § előírásaival 
összhangban a helyi önkormányzatot – törvényben meghatározott eltérésekkel – megilletik mindazok 
a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik. A 
tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik. 
 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 
következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján – elhatározza, hogy hozzájárul a Hajdú-Bihari 
Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság „v.a.” tulajdonát képező, 
Hajdúsámson Város Önkormányzata közigazgatási területén fennálló fogyasztói kintlévőségek 
megvásárlásához 1 775 631 Ft, azaz Egymillió hétszázhetvenötezer hatszázharmincegy forint 
értékben.  
Az ehhez szükséges fedezet az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében az általános tartalék 
terhére biztosítható átcsoportosítással. Az előirányzat átcsoportosítása a soron következő 
költségvetési rendelet módosításakor kerüljön átvezetésre. 
 
A Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a szükséges valamennyi intézkedés megtételére.  
 
Határidő: 2018. május 8.  
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 
Hajdúsámson, 2018. április 24. 
         
         Antal Szabolcs 
          polgármester 
 

***A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.*** 

Az előterjesztést készítette: dr. Deák Bernadett  

Pénzügyi és Gazdasági Osztály: Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető   

Jegyző: Dr. Danku József  

 


