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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

474/2021. (VI. 14.) kgy. határozata 

a FEJÉRVÍZ Zrt. részvényeiről 
 

1. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint 

 

a) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-

2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében a Kormány a 2021. február 8-án hatályba 

lépett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész 

területére veszélyhelyzetet hirdetett ki; 

b) a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény megállapította 

a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat; 

c) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 

gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést is érinti.”; 

d) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat többségi, és további 85 önkormányzat 

tulajdonában van a FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- Csatornamű 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Király sor 3-

15.) (a továbbiakban: FEJÉRVÍZ Zrt.). A Zrt. Fejér megye területén mintegy 1600 

létesítmény, köztük jelentős közszolgáltatásokat ellátó szervezetek működéséhez 

szükséges létesítmények esetében látja el a víziközmű-szolgáltatási feladatokat.  

e) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 475 darab részvényívet birtokol 

535.632.000 forint névértéken. 

f) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 58/2021 (II.8.) 

határozatának III/1-2. pontja szerint végrehajtott ázsiós tőkeemelés következtében új 

részvények előállításara van szükség; 

g) Az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének 

biztonsági szabályairól szóló A 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet alapján a tőkeemelés 

lezárásként a teljes részvénysorozat újra nyomtatni szükséges; 
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h) A Fejérvíz Zrt. Alapszabály 7.2. pontja szerint részvényes kérésére, az Igazgatóság az 

egy részvényfajtához tartozó több részvényről összevont címletű részvényt is kiállíthat, 

illetve az összevont címletű részvényt egyes részvényekre bonthatja (címletmegosztás). 

 

 

2. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Polgármestereként - tekintettel az 1. pontban leírtakra – úgy döntök, miszerint felkérem a 

Fejérvíz Zrt. Igazgatóságát, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

részvényeit az alábbi módon vonja össze: 

 

 
 

 

3. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy a Társaságfelügyeleti Iroda bevonásával a Társaságot a 

döntésről értesítse, valamint a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

 

Felelős: Dr. Cser-Palkovics András polgármester 

  Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző 

Laczi Péter vezérigazgató 

Sulyok János irodavezető 

 

Határidő:  döntést követően azonnal 

 

 

Dr. Cser-Palkovics András      Dr. Bóka Viktor 

polgármester       címzetes főjegyző 
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