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Mint azt btzonyára Önök is tapasztalták, a vízlköztnű szektorban az elmúlt években meghatározó
átalakulás ment végbe. Ez a 20l1. évi CCx. víziközmű szolgáltatásróI szóló törvény (Vksztv.)
megjelenésével kezdődött és érintette mind a viz1kÓzmu szolgáltatók számának csökkenését, mind a
pedig szigorúan szabályozta a szolgáltatás jogi lrátterét.
A Vksztv. egyik fő célja, hogy avízlkőzmú vagyonban és a szolgáltatási tevékenység terén, a külföldi
és magántulajdont kizárja, és egy olyan szolgáltatói szerkezetet és jogviszonyt hozzon létre melyben a
te|epülések önkormányzatai tulajdonosként jelerrnek meg a víz1kőzmu szolgáltatást végző cégekben.
Társaságunk a jogalkotói szándéknak megfelelően, a tbrvényi célok megvalósulása érdekéberr, minden
szerződöÍt telepü lését tulaj don os i részesedéssel kívánj a e 1látn i.

Fentiek figyelembevételével kérjük, hogy a Tisztelt Önkormárryzat I db 10.000,- Ft névértékű DRV
Zrt. részvényt vásáro|jon a névér1ékkel megegyező összegben, mellyel Társaságunkban tulajdont
SZereZ és amellett, hogy a jogszabályi célkitűzéseknek megfelel, a cég működésére is nagyobb
rálátással rendelkezhet.

Mellékelten megküldjiik részvény-átruházási szerződésünket, amelyet aláírás után, 4 eredeti
(illetve annak kivonatával) együtt szíveskedjenekpéldányban a képvise|őtestületi határozaÍiaI

Tesaságun[nozcfiutta1nnx0vetrozo_cÍmre:

Dunántúli Regionális YízmttZrt. ÖnkormányzatiDivízlő,8601 Siófok, Pf.: 59.

Aláírást követően 1 példányt visszapostázunk az Önkormányzatrészére, mely után kérjük a részvény
névértékének megfelelő 10.000.- Ft összeget Társaságunk bankszámlájára (K&H Bank Zrt.,
bankszámla szám: l 0 403 909-3 900 8 63 7-000000 0 0) átutalni szíveskedj enek'
A Települést jogilag csakaz átutalást követoen tudjuk bejegyezni a részvénykönyvbe!

Amennyiben a részvényszerzodéssel kapcsolatban bármilyen kérdése felmerül, kérjük' forduljon
bizalommal önkormányzati referens kollégánkhoz afentl telefonszámon illetve e-mail címen.

A további sikeres együttműködésben bízva|

Siófok' 2014. február 28.
Tisztelettel:

Á,lunauturi,
EtegftmálÍs Vízmű Zrc

$ Kollár József
ö nko rmány zati div íziőv ezető

DunántúIi RegionáIis Vízmíi zártkörűen Míiködő Részvénytársaság
cégbíróság: somogy |V]egyei Bíróság mint cégbiróság

cégjegyzékszám: 1 4-1 0-300050
székhely: 8600 sióÍok' Tanácsház u. 7.
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RESZvBNy-ÁrnuH lzÁsl sznnzonÉs

amely egyrészről

cégnév : Duná ntú li Regionális Y ízmű Zártköríien M ű ködő Részvónytá rsasá g
székhely: 8600 Siófok, T anácsház u. 7'
cé gegy zékszám: l 4- l 0-3 0005 0
mint eladó - a továbbiakban: Eladó, vagy DRV Zrt._,

másrészről

név: Zánka Község Önkormányzata
székhely: 825l Zánka,Fő u'29.
mint VeVő - a továbbiakban: Vevő -

között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkeljött létre:

A szerzodo felek megállapítják, hogy az Eladó kizárólagos és korlátozásmentes tulajdonát
képezi a Kaposvári Törvényszéken, mint Cégbíróságon Cg. l4- l 0-300050
cégjegyzékszámon bejegyzett Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által kibocsátott' l0.000
Ft néVértékű, névre szóló' - A 000000842015 * sorszámú nyomdai úton eloállított
törzsrészvény.

AzF'ladő eladja, a Vevő pedig megveszi az l. pontban meghatározott, 1 darab, 10.000 Ft
névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvényt, amelynek sotozatszáma
A 0000008 42015, a névértéknek megfelelő' l 0.000 Ft, azaz Íízezer forint vételáron.

A Vevő a vételárat egy összegben, a jelen szerződés aláírásától számított 30 naptári
napon belüI átuta|ja az Eladó bankszámlájára (K&H BANK Zrt.' 8000 Székesfehérvár,
Dózsa Gy. u. 5., bankszámlaszám: l0403909-39008637-00000000)

Amennyiben a Vevő a vételár megfizetésével késedelembe esik' a késedelem idejére a Ptk.
301/A. (2) bekezdésében szabályozott késedelmi kamatot köteles megfizetni.

Az Eladó kijelenti és szavatolja, hogy a társasági alaptőke teljes vagyoni hozzájárulása
befizetésre került' továbbá szavatol a tárgyi részvény per-, teher-, és igénymentességéért.
Az Alapszabály 5.2. pontja szerint a törzsrészvények átruházásához a részvénytársaság
beleegyezésére van szükség, amelyet a kozgyűlés jogosult megadni.
A közgyűlés 13l20I1. (V.25.) számú határozatával a részvényátruházáshoz a
beleegyezést megadta.
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A Vevő ki.jelerrti. hogy a társaság jelenlegi pénzügyi, gazdasági helyzetéről az Eladótól
tájékoztatást kapott, továbbá a társaság Alapszabályát ismeri, az abban foglaltakat
magára nézve kötelezőnek tekinti.

7. Az Eladó a vétel tárgyát képező l darab törzsrészvényt te l.ies lorgatmánn 5,al ruházza át a
Vevőre'

A szerződő Í-elek rnegállapodnak abban. hogy a.ielen adás-vétel tárgyát képezó l darab
törzsrészvényre vonatkozóan az Eladó javára elidegenítési és terhelési tilalmat kötnek
ki. Az' Elacló kifeiezetten tájékoztatia a Vevőt, hogy a Ptk. ll4. i\ alapján..az elidegenítés
és terlrelés jogát szerződéssel csak a tulajdon.iog átrLrlrázása alkalmával lehet korlátozni
vagy kizárrli és csak abból a célból. hogy a tilalom azátruházőnak vagy rnás személynek a
dologra vonatkozó jogát biztosítsa. A szerzódéssel kikötött elidege nítési és terhe Iési
t i lalomba L]tköző rcndel kezés semtn is,'"
Az elidegenítési és terhelési tilalom megszegése esetén a Vevő köteIes valamennyi ebből
e redó kárt az Eladó részére rnegtéríteni.

A szerződő lelek megállapodnak abban, hogy az EIadó a vétel tárgvát képezó l darab
törzsrészvényre vonatkozóan a további átruházás jogát kizárja, és negatív rendeleti
záradékkal ellátl'a ruházza át a , részvényt Vevóre. A negatív rendeIeti záradék
következtében a részr'én1'továbbforgatása nem lehetséges, a Vevő a részvénv
átruházására nem jogosult.

Vevő kijelenti és jelen okirat aláírásával elismeri, hogy a jelen pontban köriilírt - és a
vétel tárgyitt képező részvényre vonatkozó _ korlátozásokat megértette, annak jogi
következményeivel tisztában t,an és az ezekkel kapcsolatos szerződés megtámadási
jogáról kifcjczctten lemond.

A szerződő lelek rrregállapodnak abban, hogy a Vevo a jelen szerzódés tárgyát képező
részvényt a.ielen szerződés aláírásával egyide.iűleg az Elaclónát őrzési letétbe helyezi. Az
Eladó letéteményesként köteles a részvényt átvenni és egyedi letétként őrizni azÍ. A
letéteményes letétőrzésért díjat nem számít lel. A letét időtartama alatt a letéteményes
vállalja a letétbe helyezett részvény esedékessé váló osztalékszeIvényeinek beváltását. Ezen
szelvények beváltása esetén a letéteményes a beváltott összeget a Letevo írásbeli
rerrdelkezésének megfelelően kiÍlzeti, Vagy az általa megielölt sz-ámlára átutalja. A
letéteményes a Vevő kérelmére a közgyűlésen való részvételhez letéti igazolást állít ki a
letétbe helylezett részvényroI

l0. A részvény telies vételárának megfizetésével valamennyi részvényesi jog és kötelezettség a
Vevőre száll át, aki jogait csak akkor gyakorolhatja, há a részvénykonyuue tulajdonosként
be.jegyzésre kertil.

l l. A szerződő Í-elek megállapodnak abban. hogy a Vevő haladéktalanul értesíti a DRV Zrt.
illetékes szervezeti egységét a jelen részvényátruházásról, és kéri az' Eladónak a
részvénykönyvből való torlését, illetőleg a Vevő részvénykönyvbe történő bevezetését.
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A szerződő felek kölcsönösen megálIapodnak abban, hogy jelen szerzódésben nem
szabályozoÍÍ kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi lV. törvény
rendel kezései, i l letve a Pol gári Torvénykönyv rendel kezései irányadóak.

A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket
tárgyalásos úton, peren kívül rendezik. Amennyiben Felek l5 napon belül nem tudnak
megegyezni a vitás kérdésekben, abban az esetben kikötik és magukra nézve kötelezonek
tartják a jogviták eldöntésében értékhatárától ÍÜggően a Siófoki Járásbíróság, illetve a

Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Jelen szerződés négy eredeti példányban készült' amelyet a szerződő felek elolvasás és

értelmezés után mint akaratukkal mindenben egyezőtjóváhagyólag írnak alá.

Siófok, 20l4. Zánka,20l4.


