
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2011. december 15-én  
tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya: A Komló- Víz Kft. taggyűlési határozatainak 

jóváhagyása, valamint az önkormányzati tulajdonú 
víziközműből szolgáltatott ivóvíz és a csatornamű 
használatáért fizetendő díjakról szóló rendelet 
módosítása 

  
Iktatószám: 75/2011. Melléklet: 3 db 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Horváth László műszaki referens 
 dr. Haraszti Katalin jogi ügyintéző 
  
  
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
 

SZMSZ I. sz. melléklet IV/C. 5. pont 
és IV/C  9. pont 

Gazdasági, településfejlesztési 
bizottság 

SZMSZ I. sz. melléklet II/C. 14. pont 
és II/C 31. pont  

 
Meghívott: Mester Zoltán ügyvezető igazgató  Komló-Víz Kft.  
         7300 Komló, Kossuth L. u. 9. 
 
Határozatot kapja:   
Ld. meghívott 
 
 
 



 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

I. A Komló-Víz Kft. 2011. december 2. napján tartott taggyűlésén a tulajdonosok 
tájékoztatást kaptak a társaság 2011. évi tényadatairól és várható gazdasági 
eredményeiről, valamint a GOP-2011-2.1.1/A konstrukciójú pályázat keretében történő 
eszközbeszerzésről.  
Önkormányzatunk üzletrész vásárlási szándékára tekintettel a taggyűlés előzetesen 
hozzájárult Szalatnak, Köblény és Mekényes Községek társaságbeli üzletrészeinek 
megosztásához, továbbá technikai módosításokat végzett a társaság Szervezeti és 
Működési Szabályzatában és társasági szerződésében.  
A T. Képviselő-testület 222/2011. (XI.24.) számú határozat 2. pontjának megfelelően a 
taggyűlés felhatalmazást adott arra, hogy a társaság jövőbeni önálló működése vagy más 
társaságokkal történő együttműködése – szükség szerint átalakulása – érdekében az 
ügyvezető igazgató úrral közösen tárgyalásokat folytassunk más, jelenleg is víziközmű 
szolgáltatást végző gazdasági társaság(ok) képviselőivel.  
Fentieken túl a taggyűlés javaslatot tett a 2012. évi víz- és csatornadíjakra, amelyre 
tekintettel jelen előterjesztés kiterjed az ivóvíz- és csatornamű használatáért fizetendő 
díjakról szóló rendelet módosítására is. 

 
A taggyűlési napirendekre vonatkozó előterjesztések anyagát terjedelmi okokból nem 
mellékeltük, de a Polgármesteri Hivatal 228. számú irodájában hivatali időben 
megtekinthető. 

 
Az ügyvezető igazgató úr által összehívott taggyűlés időpontja miatt előzetes képviselő-
testületi felhatalmazás kérésére nem volt lehetőség, azonban szavazataim 
érvényességéhez a T. Képviselő-testület jóváhagyása szükséges. A 2011. december 2-i 
taggyűlésen született valamennyi döntést (1. számú melléklet), mint a társaság 
érdekében szükséges intézkedéseket támogattam, ezért kérem azok utólagos 
jóváhagyását.  

 
II. Fentebb említettek szerint a Komló-Víz Kft. taggyűlése javaslatot tett a 2012. évi víz- és 

csatornadíjakra. Legutóbb a Képviselő-testület a 2008. december 10-i rendes ülésén 
tárgyalta azt az előterjesztést, mely az önkormányzati tulajdonú víziközműből 
szolgáltatott ivóvíz és csatornamű használatáért fizetendő díjak módosításáról szólt. 
Akkor alapdíj bevezetésére és a változó díj minimális emelésére került sor 2009. január 
1-i hatállyal. Az azóta eltelt időszakban a nettó díj emelésére nem került sor. 
Szolgáltató a közelmúltban juttatta el hivatalunk részére azt a 2012. évre vonatkozó 
munkaanyagot (2.sz. melléklet), melyben a lakossági, illetve közületi ivóvíz- és 
szennyvízdíjak emelésének szükségességét jelzik. 
A díjemelést a fogyasztás csökkenő tendenciája, az inflációs hatások, az üzemeltetési 
költségek emelkedése miatt és a szolgáltatás műszakilag megfelelő, jó színvonalú 
ellátása, illetve annak fenntarthatósága érdekében tartják indokoltnak.  
Az anyagot az Ártanács 2011. november 25-én, a Felügyelő Bizottság november 28-án 



tárgyalta, és a díjjavaslatok közül a 3. számú változat elfogadását támogatták. A 2011. 
december 2-án megtartott taggyűlés szintén a 3. sz. változat elfogadását javasolja a 
vízdíj és szennyvízdíj esetében egyaránt. 

 
A Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete állásfoglalását megkértük, 
ami várhatón az első bizottsági ülésig rendelkezésünkre áll. Az előterjesztés 3. sz. 
mellékletét képezi a díjak emelését tartalmazó rendeletmódosítás. 

 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy árhatósági jogkörében eljárva az előterjesztés 
rendeletmódosításra vonatkozó részét tárgyalja meg, és az illetékes bizottságok javaslata 
figyelembevételével döntsön a 33/1996. (XII.29.) önkormányzati rendelet 3. számú 
melléklet szerinti módosításáról.  

 
Az előterjesztést a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és 
településfejlesztési bizottság tárgyalja, véleményét a testületi ülésen ismerteti. 

 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság véleménye alapján – 
megvitatta az előterjesztést és a Komló-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyásáról 
az alábbi határozatot hozza: 
 
A képviselő-testület a Komló-Víz Kft. 2011. december 2-i ülésén hozott 20 – 26/2011. 
(XII.02.) számú taggyűlési határozataival egyetért, azokat tudomásul veszi. A 
polgármester taggyűlésen leadott szavazatait utólagosan jóváhagyja. 
 
Felkéri a társaság ügyvezetését, hogy a közgyűlési határozatok végrehajtása és a társasági 
szerződés módosítása iránt szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Mester Zoltán ügyvezető igazgató 

 
 
Komló, 2011. december 7. 
 
 
 
         Polics József 
         polgármester 
 
 



1. számú melléklet 

  



 
 
 



 

  



 



2.sz.melléklet



























 



3.sz. melléklet tervezet 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

…./2011. (… . …) önkormányzati rendelete 
 

AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ VIZIKÖZMŰBŐL SZOLGÁLTATOTT 
IVÓVÍZ ÉS A CSATORNAMŰ HASZNÁLATÁÉRT FIZETENDŐ DÍJAKRÓL 

szóló 33/1996. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § 
(1) a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
Az önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvíz és a csatornamű 
használatáért fizetendő díjakról szóló 33/1996. (XII.29.) önkormányzati rendelet 2 §-a a 
következők szerint módosul:  
 
 közületi lakossági 
 

(1) A szolgáltató által a közüzemi vízműből   
szolgáltatott ivóvíz díja   531,- Ft/m3 415,- Ft/m3 

 
Alapdíj  400,- Ft 380,- Ft 

 
(2) A közüzemi csatornadíj 

 337,- Ft/m3 325,- Ft/m3 
 
Alapdíj  380,- Ft 305,- Ft 
 

 
2. § 

 
Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Komló, 2011. december 15.  
 
 
 
   dr. Vaskó Ernő               Polics József  
 címzetes főjegyző      polgármester 
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