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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 27-én 18.00 
órai kezdettel – Halászi, Kossuth u. 38. szám alatt, a Körjegyzőség épületében – megtartott 
nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: 

 
Majthényi Tamás polgármester, Gráczol Attila alpolgármester, Burján Tamás, Mák Ferenc, 
Stark Ernő, Dr. Mészáros Tibor képviselők; dr. Kránitz Péter körjegyző; Nagy Szilvia 
jegyzőkönyvvezető. 
 
Majthényi Tamás polgármester a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a halászi 
Képviselő-testület 7 tagja közül 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja, 
majd javaslatot tesz a napirendre, melyet a Képviselő-testület – vita nélkül és egyhangúlag– 
az alábbiak szerint fogadott el: 
 

1. Döntések a Szigetközi Vízszolgáltató Nonprofit Kft. és az AQUA Szolgáltató Kft. 
fúziójával kapcsolatban 

 
 

NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA 
 
 

1. Döntések a Szigetközi Vízszolgáltató Nonprofit Kft. és az AQUA Szolgáltató Kft. 
fúziójával kapcsolatban 

 
Majthényi Tamás polgármester: Korábban már beszéltünk erről. Igaz, hogy a vízi közmű 
törvény július 1-től nem került elfogadásra, de a tulajdonosok úgy döntöttek, hogy az AQUA 
Kft. és a Szigvíz Kft. szolgáltatási területét összevonják. A Szigetközi Vízszolgáltató Kft. 
területén az AQUA Kft. végzi majd a szolgáltatást. Az AQUA Kft. átveszi a dolgozókat is. 
Brkál László lesz az automatizálási vezetőmérnök; a mostani vízágazat vezető, Gregus 
András lesz a telephelyvezető, mivel Marovics Géza dunaremetei polgármester 
összeférhetetlenség miatt nem lehet ügyvezető. A Szigvíz Kft. – mely megmarad, csak nem 
fog szolgáltatni – alkalmazottakat fog foglalkoztatni, addig amíg behajtják a közel 30 millió 
forint kintlévőségüket. Ismertetem a határozati javaslatokat. 
Annyit fűznék még hozzá, hogy eddig az AQUA-hoz vittük a szennyvizet, a Szigvíz pedig a 
vizet adta nekünk. Annyi változhat, hogy eddig a Szigvíz Kft-nél az önkormányzatok voltak a 
tulajdonosok, ezáltal volt beleszólásuk a díjmegállapításban. Mivel most Mosonmagyaróvár 
lett a többségi tulajdonos, vele szemben senki nem tud majd díjat érvényesíteni. Jelen 
pillanatban mindkettő Kft-nek közel egyforma a vízdíja, nincs jelentős eltérés. 
 
Gráczol Attila: A Szigvíz Kft-ben Halászinak volt a legnagyobb tulajdonosi aránya. Ez 
hogyan oldódik meg? 
 
Majthényi Tamás polgármester: A Szigvíz Kft. fennmarad. Arról volt szó, hogy a 
kintlévőségek behajtása után, illetve a folyamatban lévő fejlesztések befejezése után a 
számlán lévő összeget tulajdonrész alapján kiosztják a tulajdonosok között. 
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Gráczol Attila: Azt az önkormányzat kapja meg? 
 
Majthényi Tamás polgármester: Igen. 
 
Mák Ferenc: Ha előbb szóltak volna, akkor nem kellett volna tulajdonrészt megvennünk az 
AQUA-ban. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Ellenkezőleg, ez feltétele az egyesülésnek. 
 
dr. Kránitz Péter: Azoknak az önkormányzatoknak, akik eddig még nem tették meg, külön 
kell határozniuk arról, hogy 100.000.- Ft névértéken tulajdonrészt vásárolnak. Ugyanolyan 
tulajdonostársak lesznek, mint mi. Mi ezen már túl vagyunk. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Ezzel kapcsolatban van még valakinek kérdése? 
Amennyiben nincs, megkérdezem, hogy ki az, aki elfogadja az ismertetett határozati 
javaslatokat? 
 
A Képviselő-testület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 
 

43/2011. (VI. 27.) határozat 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község közigazgatási 
területén a vízszolgáltatás nyújtására vonatkozó üzemeltetési jogot a „Szigetközi 
Vízszolgáltató” Nonprofit KFT-től 2011. június 30. napi hatállyal visszavonja. A 
társaság üzemeltetési joga ezen a napon megszűnik.  

  
44/2011. (VI. 27.) határozat 

 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község közigazgatási 
területén a vízszolgáltatás nyújtására vonatkozó üzemeltetési jogot 2011. július 01. 
napjától az AQUA Szolgáltató KFT-nek adja át. 

  
45/2011. (VI. 27.) határozat 

 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az üzemeltetési jog megszüntetésével, illetőleg az új üzemeltető kijelölésével 
kapcsolatosan valamennyi szükséges dokumentumot aláírja. 

 
 
Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester az ülést 18.15 órakor bezárta. 
 

Kmf. 
 

  
Majthényi Tamás dr. Kránitz Péter 

polgármester körjegyző 
 


