
Üzletrész adásvételi megállapodás 
 

Mely egyrészről a VIZKÖZMŰ Kft (  06-09 009637., székhelye: 6760 Kistelek, Rákóczi u. 44., 
eljáró képviselő: Bartucz Tibor ügyvezető)----------------------------------------------------------------
------------------------------------------- 
másrészről: 
a./ Felgyő Község Önkormányzata 

Székhely: 6645 Felgyő, Széchenyi út 1. 
             Nyilvántartási száma: . 726818  
             Képviselő:  Horváth Lajos polgármester        
 
b./ Tömörkény  Község Önkormányzata 

Székhely: 6646 Tömörkény, Ifjuság u. 8. 
Nyilvántartási száma: 726807  
Képviselő:  Bánfi Sándor polgármester 
 

c./ Csanytelek Község Önkormányzata 
Székhely:6647 Csanytelek, Volontér János tér 2.. 
Nyilvántartási száma: 726742 
Képviselő:  Forgó Henrik polgármester 

 között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint jött létre: 
 
1. Szerződő felek rögzítik,. hogy a  VIZKÖZMŰ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaságban ( Cg. 06-09-009637, székhely: 6760 Kistelek, Rákóczi u. 44., adószáma: 
13410344-2-06 , statisztikai számjele: 13410344-3600-113-06 ) a taggyűlés a mai napon 
döntött a törzstőke emeléséről, amelynek eredményeképpen a gazdasági társaság törzstőkéjét 
mindösszesen 2.340.000.-Ft-tal rendelte megemelni.. Döntött a taggyűlés arról is, hogy egyik 
tag sem kíván élni a megemelt összeg tekintetében elsőbbségi jogával, valamint döntött arról is 
a taggyűlés, hogy a gazdasági társaság sem kívánja megtartani ezen üzletrészt. Végezetül 
döntött a taggyűlés arról is, hogy ezen mindösszesen 2.340.000.-Ft összegű üzletrészre 
vevőként egymás között egyenlő 1/3-1/3-ad arányban vevőként 

 Felgyő Község Önkormányzatát, 
 Tömörkény Község Önkormányzatát 
 Csanytelek Község Önkormányzatát jelöli, 

és amely határozatra tekintettel ezen 2.340.000.-Ft névértékű üzletrészből  780.000.-Ft 
névértékű üzletrészét névértéken eladja Felgyő Község Önkormányzatának, 780.000.-Ft 
névértékű üzletrészét névértéken eladja Tömörkény Község Önkormányzatának és végezetül 
780.000.-Ft névértékű üzletrészét névértéken eladja Csanytelek Község Önkormányzatának. 
 
2./ Felgyő Község Önkormányzata, továbbá Tömörkény Község Önkormányzata és 
végezetül Csanytelek Község Önkormányzata 
 az 1./ pontban megjelölt üzletrészek tulajdonjogát névértéken megveszik, egyben 
kötelezettséget vállalnak arra, hogy a személyenkénti 780.000.-Ft vételárat a Kft pénztárába 48 
órán belül átutalással megfizetik. 
 
3./  Vevők előadják, hogy a VIZKÖZMŰ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
társasági szerződését, valamit a taggyűlés határozatait, időközi mérlegadatait ismerik, azokat 
magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 
 
4./ Vevők a jelen okirat aláírásával felkérik a gazdasági társaság ügyvetetőjét a 
tulajdonszerzésnek a tagjegyzéken történő átvezetésére. 



 
5./ Eladó kijelenti, hogy az üzletrész értékét hiánytalanul megfizette, így az értékesítésnek 
jogszabályi akadálya nincs. Vevők kijelentik, hogy a jelen jogügyletet saját községi 
önkormányzataik megelőzőleg határozatilag engedélyezték. 
 
 
Minek hiteléül felek a jelen szerződést elolvasás után alulírott tanúk előtt saját kezűleg aláírták 
azzal, hogy egyebet a jelen szerződéssel kapcsolatban írásba foglalni nem kívántak. 
 
Kelt Kisteleken, 2013. év március hó 28. napján 
       Vízközmű Kft 
       Bartucz Tibor ügyvezető 
       eladó 
 
  
       Felgyő Község Önkormányzata 
       vevő 
 
 
       Tömörkény Község Önkormányzata 
       vevő 
 
 
       Csanytelek Község Önkormányzata 
       vevő 
 
 
Ellenjegyzem 
Kisteleken, 2013. év március hó 28. napján        
        
 
 


