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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Országgyűlés a 2012. évi LXXXIV. törvénnyel módosította az Nvtv.-t és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvényeket, a 2012. évi CVI. törvénnyel pedig a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. tv. módosította. A törvénymódosításokkal lehetővé vált, hogy a törvényi előírásokat 
teljesítni nem képes jelenlegi víziközmű szolgáltatók holdingszerű együttműködés keretében 
2013. május 31. napját követően is folytathassák szolgáltatási tevékenységüket. Az ily módon 
létrehozható rendszer lényege, hogy a törvényi előírásoknak megfelelő vízközmű szolgáltató 
(anyavállalat) részesedést szerezve a jelenlegi szolgáltatókban (leányvállalatok) közbeszerzési 
eljárás nélkül kiszervezheti a víziközművek üzemeltetését és az ezzel járó egyéb feladatokat 
(számlázás, ügyfélszolgálat működtetése, laboratóriumi tevékenység, stb.).  
 
A Baranya-Víz Kft., mint anyavállalat a víziközmű-szolgáltatás majdani engedélyeseként, 
folyamatos ellátási feladatokat bízna az alvállalkozóként működő leányvállalataira, köztük a 
Komló-Víz Kft-re. Az így felálló struktúrában biztosítható lenne víziközmű-szolgáltatónk 
működése, az üzletrészek értékének és a foglalkoztatás megőrzése, valamint a holdingszerű 
működésből eredő méretgazdaságossági előnyök érvényesítése. 
 
A képviselő-testület 22/2012. (II.2.) számú határozatában döntött a Baranya-Víz Kft-beli üzletrész 
szerzéséről és utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazást adott arra, hogy  a 
Komló-Víz Kft. más  víziközmű szolgáltatókkal történő együttműködése  érdekében szükséges 
taggyűlési határozati javaslatokat támogassam.  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Komló-Víz Kft. taggyűlésének  eddig nem 
volt szüksége ilyen tárgyú döntés meghozatalára. 
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Baranya-Víz Kft. egyszemélyes 
tulajdonosával (Mohács-Víz Kft.) 2012. július 23. napján kötött üzletrész átruházó okirat alapján 
(1. számú melléklet)  Komló Város Önkormányzata 100.000,- Ft, a társaság által elhatározott 
tőkeemelés folytán szükségessé váló vagyoni hozzájárulás keretében pedig 1.000.000,- Ft 
(összesen 1.100.000,- Ft) névértékkel 22%-os vagyoni részesedést szerzett a Baranya-Víz Kft-
ben. A társasági szerződés az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.  
 
A Baranya-Víz Kft. működési feltételeit megteremtő egyeztetések során nyilvánvalóvá vált, hogy 
Szigetvár Város Önkormányzata egyelőre nem kíván a társaságban részesedést szerezni, ezért a 
Baranya-Víz Kft. tulajdonosai lejegyezték a szigetvári önkormányzat részesedését. Mivel a 
Tisztelt Képviselő-testület korábbi határozata szerint a részesedés szerzésre 1.100.000,- Ft állt 
rendelkezésre, így az önkormányzatunknak szánt többletrészesedést a Pécsváradi Vízmű Kft. 
jegyezte le. A Baranya-Víz Kft. tulajdonosai között 2012. augusztus 24. napján létrejött 
szindikátusi szerződésben a Pécsváradi Vízmű Kft. a lejegyzés folytán tulajdonában álló 750.000,- 
Ft névértékű, 15% részesedést biztosító üzletrészre 2012. december 31. napjáig Komló Város 
Önkormányzata részére opciós jogot biztosított. Önkormányzatunk 37%-os befolyásoló 
részesedésének biztosítása érdekében javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület döntsön a vételi 
jog érvényesítéséről és a társaságbeli részesedésünk vásárlás útján történő növeléséről.  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Baranya-Víz Kft. ügyvezetője 2012. 
szeptember 28. napjára rendkívüli taggyűlést hívott össze. A taggyűlési meghívó az előterjesztés 
4. számú mellékletét képezi. A taggyűlés napirendi pontjai között szerepel a társaság Zrt-vé 
alakítása és a várható jogszabályi feltételeknek megfelelő mértékű tőkeemelés elhatározása. 
Jelenlegi információk szerint a várható jogszabályi követelmények alapján az engedélyes 
vízközmű-szolgáltatónak fogyasztói egyenértékenként 1.000,- Ft törzstőkével kell rendelkeznie. 
Ennek megfelelően a Baranya-Víz Zrt. saját tőke igénye 155 millió forint. Az egyeztetések 
jelenlegi állása szerint a Baranya-Víz Zrt. működési területét figyelembe véve a gesztor 

 



 

önkormányzatok (Harkány, Komló, Mohács és Pécsvárad) a következők szerint biztosítanák a 
tőkét és szereznének részesedést a társaságban: 
 
Működési terület                       apport          készpénz      tul.részesedés         % 
- Mohács és vidéke              43.200.000  +  1.440.000  =  44.640.000          28,8 % 
- Pécsvárad és vidéke          14.400.000  +  480.000     =  14.880.000            9,6 % 
- Komló és vidéke               55.500.000  +  1.850.000  =  57.350.000           37 % 
- Harkány és vidéke             36.900.000  +  1.230.000  =  38.130.000          24,6 % 
Összesen:                           150.000.000  +   5.000.000 = 155.000.000        100 % 
 
 
Figyelembe véve Komló Város Önkormányzat 37%-os részesedését a tőkeemelés 
önkormányzatunktól 55.500 eFt további vagyoni hozzájárulás teljesítését feltételezi. Mivel a 
holdingszerű működés megteremtésének egyik legfontosabb feltétele a Baranya-Víz Kft. Komló-
Víz Kft-beli részesedésének szerzése, javaslom, hogy a teljesítendő vagyoni hozzájárulást 
üzletrészünk megosztását követően, apportálással teljesítsük.  
 
Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy a Komló-Víz Kft. társasági szerződése 
jelenleg nem teszi lehetővé az üzletrészek más társaságba történő apportálását, ezért annak 
módosítása szükséges. A társasági szerződés módosításához, az üzletrész megosztásához és az 
apportálás engedélyezéséhez a taggyűlés ¾-es szótöbbsége szükséges.  
 
A taggyűlés minősített szótöbbségéhez nélkülözhetetlen a DRV Zrt., mint 25,77%-os 
részesedéssel bíró stratégiai befektető támogató szavazata. Winkler Tamás vezérigazgató urat 
szóban és írásban is tájékoztattam a Komló-Víz Kft. jövőjével kapcsolatos elképzelésekről, a 
holdingszerű működés koncepciójáról és a Baranya-Víz Kft-beli részesedés apportálással történő 
biztosításának szándékáról. Ezzel egy időben kezdeményeztem a szükséges társasági szerződés 
módosításának előkészítését.  
A vezérigazgató úr a DRV Zrt. Komló-Víz Kft-beli részesedésének értékállóságára vonatkozó 
garanciák biztosítása esetén elviekben nem zárkózott el a szükséges taggyűlési határozatok 
támogatásától.  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Komló-Víz Kft. jövőbeni működésével 
kapcsolatban a DRV Zrt-től alternatív elképzelés, ajánlat eddig nem érkezett. Nyolc hónappal a 
törvényi feltételek teljesítésére nyitva álló határidő lejárta előtt, a fent felvázolt apporton kívül 
nem látok más esélyt a többségi tulajdonunkban álló Komló-Víz Kft. megmentésére, üzletrészünk 
értékének megőrzésére, a szolgáltató szakember gárdájának megtartására, valamint a helyi 
érdekeket messzemenőkig kielégítő szolgáltatás fenntartására.  
Amennyiben a DRV Zrt., mint stratégiai befektető nem kívánja támogatni elképzeléseinket, 
szolgáltató társaságunk jövőjét 2013. május 31-ét követően nem látom biztosítottnak.  
 
Önkormányzatunk Komló-Víz Kft-beli üzletrészének megosztásához szükséges jogszabályi 
hátteret a törvénymódosítások és a jelen előterjesztéssel egy időben előterjesztett vagyonrendelet 
módosítása lehetővé teszi. Kérem, a Tisztelt Képviselő-testület felhatalmazását a Baranya-Víz 
Kft. Komló-Víz Kft-beli részesedésének biztosításához szükséges taggyűlési határozatok 
támogatására, az ehhez szükséges egyéb döntések meghozatalára és dokumentumok aláírására.  
 
Mivel a törvényben meghatározott 2013. május 31-i határidőig tartalmukat tekintve előre 
pontosan nem látható döntéseket kell meghozni, kérem a Tisztelt Képviselő-testület 
felhatalmazását, hogy utólagos beszámolási kötelezettség mellett a Komló-Víz Kft. taggyűlésén a 
társaság jogszabályi feltételeknek történő megfelelése érdekében meghozandó - fentieken túli - 
határozatokat  szavazatommal támogathassam, a szükséges dokumentumokat aláírhassam azzal, 

 



 

hogy azok az előterjesztésben foglaltakon túlmutató pénzügyi kötelezettségvállalást nem 
eredményezhetnek. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a gazdasági, településfejlesztési 
bizottság, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság javaslatának figyelembevételével 
vitassa meg, és döntsön annak elfogadásáról.  
 
Az előterjesztést a gazdasági, településfejlesztési, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság megtárgyalja és állásfoglalást a testületi ülésen ismerteti. 
 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési, valamint a 
pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a Baranya-Víz Kft. 
üzletrészének vásárlása és részesedés növeléséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza:  
 

1. A képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi az 1. számú mellékletben foglalt 
üzletrész átruházó okiratot, a Baranya-Víz Kft. tőkeemelése folytán teljesített 1.000. 000,- 
Ft vagyoni hozzájárulást, Komló Város Önkormányzatának a Baranya-Víz Kft-ben 
szerzett 22%-os részesedését, valamint a Baranya-Víz Kft. 2. számú mellékletben foglalt 
tartalmú társasági szerződését.  

 
2. A képviselő-testület jóváhagyja a 3. számú mellékletben foglalt szindikátusi szerződést, 

egyúttal elhatározza, hogy Komló Város Önkormányzatának részesedés növelése 
érdekében érvényesíti a Pécsváradi Vízmű Kft. által biztosított opciós jogot és 
megvásárolja a társaság 15%-os részesedést biztosító 750.000,- Ft névértékű üzletrészét.  
A képviselő-testület megállapítja, hogy az üzletrész megvásárlásával Komló Város 
Önkormányzat Baranya-Víz Kft-beli részesedése 37%-ra emelkedik.  
A képviselő-testület az üzletrész vásárlás fedezeteként a 2012. évi költségvetési rendelet 8. 
számú mellékletében szereplő „kötvény tőketörlesztés” előirányzat maradványát jelöli 
meg.   
 

3. A képviselő-testület elhatározza Komló-Víz Kft-beli üzletrészének megosztását. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Komló-Víz Kft. ügyvezetésének jelezze 
136.110.000,- Ft (62,1%) névértékű üzletrész 80.610 eFt (36,8%) és 55.500 eFt (25,3%) 
arányban történő megosztásának szándékát.  

 
4. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy Komló Város Önkormányzata a tőkeemelést 

követően 155 millió forint törzstőkéjű Baranya-Víz Zrt-ben 37%-os részesedésének 
megőrzése érdekében 55.500 eFt vagyoni hozzájárulást teljesítsen. Ennek érdekében a 
képviselő-testület elhatározza a Komló-Víz Kft-beli megosztott üzletrészéből 55.500 eFt 
névértékű, 25,33%-os befolyást biztosító üzletrész apportálását a Baranya-Víz Kft-be, az 
alábbi feltételek maradéktalan teljesülése esetén:  

 
4.1 A Baranya-Víz Kft-ben (Zrt-ben) olyan döntéshozatali mechanizmus érvényesüljön, 

amely biztosítja, hogy Komló Város Önkormányzat szándékával ellentétes, a települést 
vagy a Komló-Víz Kft-t hátrányosan érintő döntés nem hozható.  

 
4.2 A képviselő-testület garanciális elemként írja elő az önálló leányvállalati gazdálkodás 

elvét, amely szerint a holding által irányított leányvállalatok önállóan látják el a 

 



 

víziközmű-szolgáltatási tevékenységet azzal, hogy a működési területekről befolyt 
szolgáltatói díjak és az egyéb tevékenységek árbevételeinek felhasználásával 
működtetik önálló jogi személyként egységüket. A bevételeik terhére gazdálkodnak, 
kötelezettségeiket, fejlesztéseiket, beruházásaikat – más központi döntés hiányában – 
kifejezetten ebből kötelesek teljesíteni. A Baranya-Víz Zrt. alá szerveződött önálló jogi 
személyek pénzforgalma a Zrt. külön-külön kezelt elszámolási alszámláján keresztül 
történik. 
Az önálló leányvállalati gazdálkodás értékelése, összemérhetősége érdekében egységes 
számviteli politika és annak részét képező belső szabályzatok (pl.: eszközök és források 
értékelési szabályzata, önköltség számítás és költségfelosztások rendjére vonatkozó 
szabályzat, pénzkezelési és utalványozási rendre, az alszámlák feletti rendelkezési 
jogosultságra vonatkozó szabályzat) elfogadása szükséges. A számviteli politika 
keretében írásban rögzíteni kell a gazdálkodásra jellemző egységes szabályokat, 
előírásokat, módszereket. 
Az önköltségszámítási szabályzat keretében rögzíteni kell a költségfelosztások, az 
eredmény kimutatásának és felhasználásának rendjére vonatkozó belső szabályokat is. 

 
4.3. A képviselő-testület megköveteli a szolidaritás és az önálló felelősségvállalás elvének 

teljesülését. Eszerint a leányvállalatok tevékenységüket úgy kötelesek megszervezni és 
ellátni, hogy az adott leányvállalat, mint önálló jogi személy működése a „jó gazda” 
gondosságának megfelelő legyen, ne veszélyeztesse a társ-leányvállalatok, illetve az 
egész holding működését. A leányvállalatok kötelesek egymást segítve eljárni és 
szolidárisak lenni a holdinghoz tartozó társ-leányvállalatokhoz.  

 
4.4. A képviselő testület ragaszkodik az ellátási terület sérthetetlenségéhez. A Baranya-Víz 

Kft. (Zrt.) működése során olyan garanciális elemek beépítése szükséges, amely 
garantálja, hogy a Komló-Víz Kft. jelenlegi szolgáltatási területe nem csökkenhet, az a 
jövőben is kiterjed valamennyi jelenlegi és jövőbeni ellátási területre. (Az ellátási 
terület olyan, települési közigazgatási területtel vagy területekkel egyértelműen 
behatárolható terület, amelyen belül a felhasználók részére az adott víziközmű-
szolgáltatást a leányvállalatok végzik.) 

 
4.5 A képviselő-testület megköveteli, hogy a Komló-Víz Kft. által ellátandó feladatok 

szűkítésére kizárólagosan jogszabályi kötelezettség vagy gazdaságossági okok miatt a 
Baranya-Víz Kft. közgyűlésének döntése alapján kerülhessen sor.   

 
4.6. A képviselő-testület a Baranya-Víz Kft. igazgatóságába a Komló-Víz Kft. 

ügyvezetőjét, felügyelő bizottságába Komló Város Polgármesterét delegálja. 
 
4.7. A képviselő-testület az üzletrész apportjának feltételéül szabja, hogy fenti garanciális 

elemek a Baranya-Víz Kft. (Zrt.) tulajdonosainak többoldalú megállapodásában 
(szindikátusi szerződést vagy társasági szerződés, alapító okirat) kerüljön rögzítésre. 

 
Fentieken kívül a képviselő-testület elvként fogalmazza meg, hogy a Baranya-Víz Kft. 
(Zrt.), mint anyavállalat működése a költséghatékonyság figyelembevételével, 
finanszírozása pedig lehetőség szerint a méretgazdaságosságból eredő megtakarításokból 
valósuljon meg. 

 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy fenti feltételek teljesülése esetén az apport 
lebonyolításához szükséges intézkedéseket megtegye.  
Az üzletrész apport végrehajtásának költségvetési forrásigénye nincs.  

 

 



 

5. Jelen határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a képviselő-testület utólagos 
beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert, hogy a Komló-Víz Kft. 
taggyűlésén a szükséges taggyűlési határozati javaslatokat szavazatával támogassa, a 
szükséges nyilatkozatokat megtegye és dokumentumokat aláírja azzal, hogy jelen 
határozatban foglaltakhoz képest többlet pénzügyi kötelezettségvállalást nem 
eredményezhet.  

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozatban foglaltak 
végrehajtása, a társaság tőkeemelése és Zrt-vé alakulása, valamint a víziközmű 
szolgáltatókról szóló jogszabályi feltételek teljesítése érdekében a Baranya-Víz Kft. 
taggyűlésén (későbbiekben: Zrt. közgyűlésén) a szükséges határozati javaslatokat 
szavazatával támogassa, nyilatkozatokat megtegye és dokumentumokat aláírja. A 
polgármester e tárgyban leadott szavazatainak és nyilatkozatainak érvényességi feltétele a 
képviselő-testület utólagos jóváhagyása. 

 
 6.  Felkéri a polgármestert, hogy a Baranya-Víz Kft. és Komló-Víz Kft. taggyűlésein 

elhangzottakról, a meghozott döntésekről, az addig lezárult tárgyalások eredményeiről 
folyamatosan adjon tájékoztatást, illetve szükség esetén külön előterjesztés keretében 
kezdeményezzen további testületi-döntéshozatalt.  

 
7.  Felkéri a Baranya-Víz Kft. és a Komló-Víz Kft. ügyvezetését, hogy a jelen határozatban 

foglaltak végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket megtegyék és a társasági 
szerződés módosítása miatt szükséges cégbírósági eljárásokat kezdeményezzenek.  

 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
   Szekó János ügyvezető 
   Mester Zoltán ügyvezető 
 
    
Komló, 2012. szeptember 20. 
 
 
          Polics József 
          polgármester 
 
 
 

 



1. számú melléklet 
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3. számú melléklet 
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4. számú melléklet 
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4. számú melléklet 

 
A Baranya-Víz Kft. üzletrészének vásárlása és részesedés növelése c. előterjesztés 4. oldalán a határozati 
javaslat 4.7. pontja  után az alábbiak szerinti új bekezdéssel egészül ki. 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület garanciát vállal arra, hogy az 55.500 eFt-os Komló-Víz Kft-beli üzletrészének Baranya-Víz 
Kft-be történő apportálását követően a DRV Zrt. Komló-Víz Kft-ben fennálló stratégiai befektetéshez fűződő 
érdekei nem sérülnek, társaságbeli 25,77%-os részesedése nem csökken, a társasági szerződés apportot lehetővé 
tevő módosítását és az apport végrehajtását követően a taggyűlés továbbra sem hozhat a DRV Zrt. egyetértése 
nélküli stratégiai döntést.  
 
 
Komló, 2012. szeptember 25. 
 
 
 
 
        Polics József 
        polgármester 
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