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JEGYZŐKÖNYV 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 
 
Az ülés  

 időpontja: 2022. június 15. 

helye: Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltsége 

6769 Pusztaszer, Kossuth utca 45. 

minősítése: nyilvános 

jellege: rendkívüli 

sorszáma: 2022/7 

 
Jelen vannak: 
 Máté Gábor polgármester 

Bitó Zsolt képviselő 

Katona Mária képviselő 

Kósáné Buknicz Mária képviselő 

Nagy Emese képviselő 

Sági Mihály képviselő 

dr. Jaksa Tibor jegyző 

Tóth Mónika jegyzőkönyv-vezető 

Hiányzik: 

 Körmendi Zsuzsa képviselő 

 
Máté Gábor polgármester: A napirendi pontok határideje indokolta azt, hogy rendkívüli testületi 
ülést hozzunk létre. A két napirendi pont kiküldésre került. Megállapítom, hogy határozatképes a 
képviselő-testület. Van-e további kérdés, vagy napirendi pontra javaslata valakinek még? 
Amennyiben nincs, aki elfogadja a napirendi pontot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
46/2022.(VI.15.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pontok 
megtárgyalását: 
 
1.) A Vízközmű Szolgáltató Kft. megszüntetése 
2.) A háziorvos feladat-ellátási szerződésének módosítása 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
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2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Irattár 
 
1. napirendi pont: A Vízközmű Szolgáltató Kft. megszüntetése 
 
Máté Gábor polgármester: Első napirendi pont a Vízközmű Szolgáltató Kft felszámolásával 
kapcsolatos állásfoglalás az önkormányzatunk részéről. Előzetesen a képviselő-testület tagjainak 
sem volt titok az, hogy ez a Vízközmű szolgáltató Kft 2010-ben léptünk bele, aztán amikor elvették 
az ivóvíz szolgáltatási, illetve olyan helyzetet teremtettek, hogy a kft a továbbiakban nem tudta ezt 
a funkcióját betölteni akkor egy olyan döntést hozott a több mint 10 önkormányzat, hogy fenntartjuk 
ezt a kft-t mert a megállapításunk szerint a kialakult helyzet működésképtelenné fog rövid időn belül 
válni. Itt az Alföldvíz szolgáltatásáról beszélek. Ez a számításunk be is jött, az Alföldvíz Zrt nem 
tudott úgy működni, hogy az rentábilis legyen és amint azt már tapasztaltuk az önkormányzati ivóvíz 
szolgáltatást és a mindenféle vízközmű szolgáltatást a magyar állam akarja saját megoldásában és 
szolgáltatásában működtetni. Ennek kapcsán merült föl az is, hogy a vízközmű vagyont az államnak 
térítésmentesen ajánljuk föl, ami még folyamatban van pillanatnyilag. Ebből adódóan nyilvánvalóvá 
vált az, hogy az Alföldvíz Zrt nem lesz működőképes. Nem abba az irányba megy, hogy kisebb cégek 
kapják meg az üzemeltetés jogát, hanem tovább lépett egy szinttel. Ennek következtében remény 
sincs arra, hogy a kft a későbbiekben bármilyen megbízást kapjon a profiljának megfelelően ezért 
nincs értelme a kft-t fenntartani. A kft-ben jelenleg 100 000 forint vagyonrészünk van. Ezt a 
felszámolás folyamán kinyerni nem nagyon tudjuk belőle meglátásunk szerint. A taggyűlésen én 
jeleztem az ügyvezetés felé, hogy addig amíg az önkormányzatok erre megfelelő határozatot nem 
hoznak addig ezt a megszüntetést nem lehet véghez vinni megítélésem szerint, mivel a belépést is 
önkormányzati határozattal tettük meg. Üzletrész csökkenésről is önkormányzati határozattal 
döntöttünk. Itt tartunk most. Mivel július 1-vel szeretné ezt az ügyvezetés lebonyolítani ezért volt 
fontos, hogy ne az utolsó pillanatban álljunk elő ötletekkel, hanem már most. A bizottsági ülésen itt 
már részesei voltatok annak, hogy milyen gondolat mentén oldjuk meg ezt a dolgot. Nem az a 
problémánk, hogy elveszítjük a maradék összeget, hanem az a legfőbb gondunk, hogy a későbbi 
felszámolás során további költségek ne merüljenek föl az önkormányzat részéről. Erre a taggyűlésen 
az ügyvezető igazgató ígéretet tett szóban, de nekem az kevés. Egy olyan megoldást kellene 
találnunk, ami valamilyen szinten a további költség bevonást az önkormányzat részéről 
ellehetetleníti. Valamilyen olyan hátteret teremteni a felszámoláshoz, ami a későbbiekben biztossá 
teszi azt, hogy az önkormányzat további anyagi terhet ne kelljen, hogy vállaljon. Itt már részesei 
voltatok kicsit a javaslatnak, de azért Misi elmondja.  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottságnak van egy javaslata, amit tulajdonképpen Tibor 
megismételhet. Én azt kérem, hogy tényleg sokat vitatkoztunk rajta, egyelőre ezzel megyünk oda. 
Nem biztos, hogy sikerrel járunk, de valamerre el kell indulni. Ha lehet, akkor a bizottság javaslatát 
fogadjátok el. Köszönöm szépen.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: A bizottság javaslata, hogy a képviselő-testület 100 forint vételár ellenében 
felajánlja a vízközmű szolgáltató kft-ben meglévő üzletrészét a kft-ben szintén üzletrésszel 
rendelkező Probart Kft-nek megvételre. Kéri az ügyvezető igazgató urat, hogy ezzel kapcsolatos 
állásfoglalását olyan időben tegye meg, hogy 2022. június 29-ei testületi ülésen ismételten tudjunk 
dönteni, ha esetleg valami más döntés szükséges. Nem tudom ezt beleírjuk-e a határozatba, hogy 
kifejezetten azzal a szándékkal tesszük ezt a felajánlást, hogy a későbbi meginduló végelszámolás 
során felmerülő költségekben a pusztaszeri önkormányzatnak már ne kelljen osztoznia.  
 
Máté Gábor polgármester: Egyébként szerintem, ha hozzátéve ehhez Bartucz minden 
önkormányzatnál megtenné sokkal egyszerűbb lenne a felszámolás. Gyakorlatilag 1000 forintért 
megvenné az összes önkormányzat részét és utána úgy bonyolítja le a többit ahogy akarja. Ez jó 
irány szerintem.  
 
Katona Mária képviselő: Ha belemegy akkor az összes felszámolási költség az övé?  
 
Máté Gábor polgármester: Igen.  
 
Katona Mária képviselő: Akkor azért mondjátok, mert így nem biztos, hogy belemegy?  
 
Máté Gábor polgármester: Mi biztosítékot akarunk arra, hogy amit ő szóban kimondott, az papíron 
is megjelenjen valamilyen formában vagy egy olyan jog helyzet teremtődjön, ami ellehetetleníti azt, 
hogy továbbiakban minekünk valamilyen költség merüljön fel.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Ennek a kft-nek van-e valami számszerűsíthető anyaga?  
 
Máté Gábor polgármester: Van. Rózsika tud erre neked választ adni.  



oldal: 3/5 

 
Kovács Andrásné: Van, most töltöttem le a beszámolóikat. Tulajdonképpen tárgyi eszköz 
állománya 2 764 000 forint, az nettó értéket jelent. Ez azt jelenti, hogy körülbelül ebben az évben 
ez az érték leíródik, tehát majdnem egy nullás értékű tárgyi eszközről beszélünk. Ez pontosan három 
darab áramfejlesztőről van szó. Muszáj valami tenni a kft-nek, mert a jegyzett tőke 16 500 000 forint 
jelenleg is, és a saját tőke, ami jelenleg aktuális 3 530 000. Ez azt jelenti, hogy a 2010-től 
folyamatosan csökkent a saját tőkének az értéke és mostanra elérte, hogy a jegyzett tőke 50%-a 
alá csökkent le. A tulajdonosoknak intézkedni kell a feltőkésítésről. Ez egy alkalommal megtörtént 
2015-ben eredetileg csak önkormányzati tulajdoni viszonyok voltak. 2015-ben a Probart Kft-ből lett 
feltőkésítve ez a három aggregátor apportként való bevitelével. Ugyanakkor le is lett szállítva az 
ominózus önkormányzatoknak a részvényeinek az értéke. A továbbiakban úgy nézett ki, hogy 
1 500 000 forint részvénye volt a 15 darab önkormányzatnak a 15 000 000 pedig a Probart Kft által 
bevitt apportnak az értéke. Ez azt jelenti, hogy 100-100 000 forint névértékű minden 
önkormányzatnak az üzletrésze. Jelenleg erről beszélünk. Gábor elmondta, hogy sajnos idejét múlt 
a dologban a vízszolgáltatás terén úgy néz ki, hogy nem rúgunk labdába az elkövetkezendő években. 
Fölmerült miután ismét a saját tőke lement a jegyzett tőke 50%-a alá ezért vagy az önkormányzatok 
föltőkésítik ezt a dolgot vagy megszüntetik és a megszüntetés mellett tették le a voksot. Egyelőre 
úgy néz ki, hogy a Bartucz minden képpen és az önkormányzatok is valószínűleg. Nincsen 
perspektíva ebben a cégben a továbbiakban sajnos.  
 
Máté Gábor polgármester: Azt még hozzá kell tenni, hogy a Bartucznak 95%-os tulajdonrésze van 
a 5% pedig a 10 önkormányzaté. Az a vagyon, ami még benne van annak is a 95%-a Bartucz féle 
céget illetné és mi pedig az 5%-on osztozhatnánk 10 felé. Rózsika utána számolt, 16 000 forintról 
van szó.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Utolsó kérdésem, Bartucznak abból, hogy megkapja a mi tulajdon részünket 
és 95-ről 90 akármennyire növekszik a tulajdonrésze ennek azon túl, hogy egyszerűsíti az 
megszüntetési eljárást a számára mi egyéb elképzelhető haszna lehet még belőle?  
 
Máté Gábor polgármester: Semmi, nincs haszna belőle. Meg kell szüntetni a lehető legegyszerűbb 
módon ezt a kft.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Mi azt tartjuk szem előtt, hogy mi így ahogy van kifaroltunk ebből a cégből, 
azt csinálnak amit akarnak, még a végelszámolás megindulása előtt.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Igen, csak nem érzem annyira logikusnak, a mi részünkről egyértelmű, de az 
ő részéről nem. Minden képpen azt fogom javasolni, hogy ezt az utat járjuk végig mert az a 
legegyszerűbb, ha egyszerűen kilépünk belőle egy tulajdonosváltással.  
 
Máté Gábor polgármester: A mentén próbálnék vele beszélni, hogy ez azért jó neki, mert akkor a 
megszüntetésből az összes önkormányzatot ki tudja pakolni. Mi is védve vagyunk azzal, hogy már 
kint vagyunk. El tudom képzelni, hogy ezzel az indokkal még Bartucz is belemegy. Ezt a határozati 
javaslatot, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
47/2022.(VI.15.)Kt. határozat 
 
Tárgy: A Vízközmű Szolgáltató Kft. megszüntetése 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvételre felajánlja a Vízközmű 
Szolgáltató Kft-ben (cégjegyzékszám: 06-09-009637, székhelye: 6760 Kistelek, Rákóczi u. 44.) 
meglévő, 100 000,-Ft, azaz – Százezer – forint névértékű üzletrészét a PPROBART Építő, Szerelő, 
Kereskedő és Szolgáltató Kft.-nek (cégjegyzékszám: 06-09-007138, székhelye: 6760 Kistelek, 
Kossuth utca 88.) 100,-Ft, azaz – Száz – forint vételár ellenében. 
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HATÁROZATOK JEGYZÉKE 
 

Sorszám Tárgy Határidő 
46/2022.(VI.15.)Kt. határozat Napirendi pontok elfogadása azonnal 
47/2022.(VI.15.)Kt. határozat A Vízközmű Szolgáltató Kft. megszüntetése következő 

ülés 
48/2022.(VI.15.)Kt. határozat A háziorvos feladat-ellátási szerződésének 

módosítása 
azonnal 

 






