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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület 136/2012. (X.25.) határozatának 1. pontja szerint jóváhagyta a  Baranya-
Víz Kft. taggyűlésének 2012. szeptember 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatait, így  
különösen a Zrt-vé alakulásról, annak fordulónapjáról és megválasztott könyvvizsgálójáról 
szóló döntéseket. 
 
Az átalakulásról szóló döntéseket azonban formai okokból 2012. november 22. napján tartott 
taggyűlésén ismételten szavazásra kellett bocsátani, egyúttal az átalakulás új fordulónapját is 
meg kellett határozni. A taggyűlés ismételten döntött a Zrt-vé alakulásról, az átalakulás új 
fordulónapjaként 2012. november 30. napját határozta meg és az átalakulás 
könyvvizsgálójának Réder Istvánt választotta meg. A taggyűlés felhatalmazást adott az 
ügyvezetőnek többek között a társaság alapszabályának és szindikátusi szerződésének 
előkészítésére. 
 A taggyűlési jegyzőkönyv az előterjesztés 1. számú, a szindikátusi szerződés és az 
alapszabály tervezete az előterjesztés 2-3. számú mellékletét képezik. 
 
Komló Város Önkormányzatának jelenleg 37%-os részesedése van a Baranya-Víz Kft-ben. 
Az átalakulási folyamat következő állomásán (2012. december 12.) a taggyűlés dönt a 
törzstőke legfeljebb 155.000 eFt-ra történő emeléséről. A képviselő-testület 119/2012. 
(IX.25.) számú határozatának 3-4. pontjában foglalt döntése értelmében a tőkeemelés során 
önkormányzatunkra jutó vagyoni hozzájárulást a Komló-Víz Kft-beli üzletrész megosztását 
követően 55.500 eFt névértékű üzletrész apportálásával kívánjuk teljesíteni abban az esetben, 
ha a képviselő-testület által meghatározott feltételek maradéktalanul teljesülnek.  
 
Mint ismeretes az apport végrehajtásához a DRV Zrt. támogató szavazata is szükséges. 
Amennyiben a stratégiai befektető az apportálást nem támogatja a vagyoni hozzájárulást 
készpénzben kell teljesíteni, amelyhez szükséges forrásokat a jövő évi költségvetésben kell 
előteremteni. Így előfordulhat, hogy a tőkeemelést több lépcsőben, vagyoni hozzájárulásunk 
későbbi időpontban történő teljesítésével lehet végrehajtani. A Baranya-Víz Zrt. 
átalakulásának azonban – a Tenkes-Víz Kft, Mohács-Víz Kft, valamint a Pécsváradi Vízmű 
Kft. egyenként ötvenezer fogyasztói egyenérték alatti mutatói miatt – folytatódnia kell 
függetlenül attól, hogy vagyoni hozzájárulásunkat mikor tudjuk teljesíteni. Az alakuló 
holdingvállalat jövőbeni működési területe folyamatosan bővül, a tőkeemelés során új 
ellátásért felelős önkormányzatok jelezték csatlakozási szándékukat.   
 
Fentiekre tekintettel kérem a képviselő-testület hozzájárulását, hogy a Baranya-Víz Kft. 
átalakulása során a taggyűlésben a tőkeemeléshez szükséges támogató szavazatomat akkor is 
leadhassam, Komló Város Önkormányzatának társaságbeli részesedése átmenetileg 
lecsökken. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt alapító okirat 
tervezetben (IV. pont) szereplő szavazatelsőbbséget biztosító részvényünk miatt az átalakuló 
társaságban önkormányzatunkat és a Komló-Víz Kft.-t érintő döntés a taggyűlésen egyetértő 
szavazatunk nélkül akkor sem hozható, ha a tőkeemelés során önkormányzatunk részesedése 
átmenetileg jelentősen lecsökken.  
 
Kérem továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy új tagok tőkeemeléssel, vagy más tagok 
üzletrészeinek részbeni átruházásával történő belépése esetére adjon felhatalmazást Komló 
Város Önkormányzatát illető elsőbbségi és elővásárlási jogáról történő lemondásra. 
 

 



 

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.  
 
Mivel az előterjesztésben foglaltak egyrészről önkormányzati vagyonunkkal való rendelkezés 
körébe tartoznak, másrészről a vízügyi szektor átalakulása során a Baranya-Víz Kft. jövőjének 
biztosítása, és a társaság üzleti érdekének fokozott védelme indokolt, indítványozom, hogy a 
testület az előterjesztésről az  Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja és az SZMSZ 11.§ (3) 
bekezdése alapján zárt ülésen döntsön. Nyomatékosan kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, 
hogy a képviselői eskünek megfelelően az előterjesztést, valamint az azzal kapcsolatban 
tudomásukra jutott információkat titkosan kezeljék. 
 
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. 
taggyűlési határozatainak jóváhagyásával és üzletrész átruházási szerződés jóváhagyásával 
kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:  
 

1. A képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 2012. november 22-i  
rendkívüli taggyűlésén elfogadott 9-14/2012. (11.22.) számú határozatokat. A 
polgármester taggyűlésen leadott valamennyi szavazatát és megtett nyilatkozatát 
utólagosan jóváhagyja.  

 
2. A képviselő-testület egyetért a Baranya-Víz Kft. törzstőkéjének átalakulás során 

végrehajtandó emelésével.  
 

Felhatalmazza a polgármestert a Baranya-Víz Zrt. taggyűlésén a törzstőke legfeljebb 
155.000 eFt-ra történő emelését, valamint a társaság tulajdonosi körének víziközmű-
szolgáltatásért felelős önkormányzatokkal, vagy ezek többségi tulajdonában álló 
gazdasági társaságokkal történő bővülését szavazatával támogassa. A képviselő-
testület hozzájárul ahhoz, hogy a társaság átalakulása során végrehajtandó 
tőkeemeléssel Komló Város Önkormányzatának jelenlegi 37%-os részesedése 
átmenetileg – a vagyoni hozzájárulás teljesítéséig – jelentősen csökkenjen.   

 
3. A képviselő-testület megismerte és jóváhagyja a 2-3. számú mellékletekben foglalt 

Baranya-Víz Zrt. alapszabályt és a társaság gesztor települési önkormányzati (Mohács, 
Pécsvárad, Harkány-Beremend, Komló) tulajdonosai között kötendő szindikátusi 
szerződés tartalmát.   

 
Felhatalmazza a polgármestert az alapszabály és a szindikátusi szerződés aláírására. 
Felkéri a polgármestert, hogy amennyiben a szerződéstervezet a jelenlegi állapothoz 
képest módosul, arról a képviselő-testületet tájékoztassa és kérje utólagos 
jóváhagyását.  

 

 



 

4. A képviselő-testület kijelenti, hogy a Baranya-Víz Kft-be tőkeemeléssel, vagy más 
tagok üzletrészeinek részbeni megszerzésével belépő új tagok esetében elsőbbségi 
vagy elővásárlási jogával nem kíván élni. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, 
hogy Komló Város Önkormányzatát illető elsőbbségi és elővásárlási jogról lemondó 
nyilatkozatot tegyen. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a Baranya-Víz Kft. átalakulásáról, új tagok belépéséről, 
valamint a tervezett szolgáltatási területének bővüléséről folyamatosan tájékoztassa a 
képviselő-testületet, illetve szükség esetén – így különösen a vagyoni hozzájárulás 
készpénzben történő teljesítése esetén – külön előterjesztés keretében kezdeményezzen 
testületi döntéshozatalt. 

 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
    

    
 
  Komló, 2012. november 26. 
 
 
          Polics József 
          polgármester 
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