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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzatunk résztulajdonában lévő Baranya-Víz Zrt. a mellékelt tagi kölcsön kérelmet 
juttatta el hozzánk. 
Emlékeztetném a tisztelt képviselő-testületet, hogy korábbi – az eszközhasználati díj tárgyévi 
felhasználására vonatkozó – döntésünkben nem csak a 2018. évi bérleti díjból tárgyévben 
esedékes forrás, hanem a 2020-ban esedékes 2019. évi eszközhasználati (vízi közmű bérleti) díj 
egy részének – 27.976.734,-Ft + ÁFA, azaz: bruttó 35.530.452,-Ft-nak – a felhasználásáról is 
döntöttünk. 
Ez utóbbi kiadás vonatkozó szerződés alapján csak 2020-ban terhelné a Baranya-Víz Zrt-t.  
E forrás nélkül ugyanakkor a pályázati forrásból megvalósuló beruházásainkat megelőzően nem 
tudnánk az indokolt közmű felújításokat, beruházásokat elvégezni. 
 
Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy az elmúlt időszak egyeztetései során arra 
tettem javaslatot, hogy a tagi kölcsön folyósítását ütemezzük az önkormányzat likviditási 
helyzetének figyelembevételével. 
Ezt kérelmező tudomásul vette, így javaslom, hogy a képviselő-testület hagyja jóvá a Baranya-
Víz Zrt. által kért 20 MFt tagi kölcsönt 2019. december 27-i visszafizetési határidővel, illetve az 
alábbi folyósítási ütemezés szerint: 

- 2019 június 30-ig:     5.000.000,-Ft 
- 2019. szeptember 30-ig:  15.000.000,-Ft. 

 
Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy a tárgyévi visszatérülésre való tekintettel a tagi 
kölcsön folyósítása nem jár együtt a hiány változásával. Folyósítására folyó likvid forrás terhére 
kerül sor, előirányzatilag fedezetét a tárgyéven belüli visszatérülés biztosítja. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslatainak 
figyelembevételével döntsön a 20.000.000,-Ft kamatmentes tagi kölcsön biztosításáról. 
 
H a t á r o z a t i      j a v a s l a t: 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
javaslatainak figyelembevételével – a Baranya-Víz Zrt. 20 MFt-os tagi kölcsönéről szóló 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A képviselő-testület 20.000.000,-Ft kamatmentes tagi kölcsönt biztosít a Baranya-Víz 

Zrt. részére 2019. december 27-i visszafizetési határidő mellett a költségvetés folyó likvid 
forrásai terhére. 

 
2. A kölcsön folyósítására két részletben kerül sor: 
 - 2019. június 30-ig:    5.000.000,-Ft 
 - 2019. szeptember 30-ig: 15.000.000,-Ft. 
 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés aláírására, illetve 

utasítja a címzetes főjegyzőt az előirányzat-változások soron következő költségvetési 
rendeletmódosításkor történő átvezetésére. 

 
Határid ő: azonnal, 2019. december 31. 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
Komló, 2019. június 13. 
 
          Polics József 
          polgármester 
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