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A napirend előterjesztője: Polics József  polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Haraszti Katalin jogi ügyintéző 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Gazdasági, településfejlesztési 
bizottság 

SZMSZ 1. sz. melléklet  
II/C  31. pont 

Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet  
IV/C 8. pont 

 
 

 

 
Egyéb megjegyzés: 
 
 
Meghívott: 
Dombai Krisztina cégvezető    Baranya-Víz Zrt. 
       7700 Mohács, Budapesti országút 1. 
         
Határozatot kapja:  
Ld. meghívott 
 
 



 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 191/2012. (XII.14.) számú határozatunk alapján Komló Város Önkormányzata 7.295.000,- Ft tagi 
kölcsönt nyújtott a Baranya-Víz Zrt.-nek, az előterjesztés 1. számú mellékletét képező megállapodás 
szerint. A tagi kölcsön visszafizetési határideje 2013. augusztus 31. napja volt.   
 
A Baranya-Víz Zrt. képviselője 2013. július hónapban kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz (2. 
számú melléklet), amelyben a társaság Mohács-Víz Kft-vel történő egyesülésének későbbre tolódása 
miatt kéri a tagi kölcsön futamidejének első lépcsőben december 31-ig, esetlegesen pedig 2014. 
augusztus végéig történő meghosszabbítását. 
 
Mivel a nyári időszakban rendes testületi ülést nem tartottunk, a kérelmet a szeptemberi rendes ülésen 
terjesztem elő.  
 
Mint emlékezetes, a Mohács-Víz Kft. üzemeltetési engedélyének benyújtását megelőzően folytatott 
szakmai konzultáció keretében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal képviselője azt 
javasolta, hogy a két társaság összeolvadása csak a Mohács-Víz Kft. jogerős működési engedélyének 
birtokában kezdődjön meg. Ezért a Baranya-Víz Zrt. jelenleg nem folytat közműszolgáltatást, így nem 
rendelkezik árbevétellel, amelyből a tagi kölcsönt vissza tudná fizetni.  
 
A Mohács-Víz Kft. jogerős működési engedélyére várhatóan november hónap végéig várni kell. Emiatt 
biztosnak látszik, hogy a két társaság összeolvadása ez év végéig nem fejeződik be.  
A tagi kölcsön idei visszafizetését fenti okok miatt eleve nem terveztük be az idei költségvetésbe, így a 
visszafizetési határidő költségvetési éven túli meghosszabbítása nem teszi szükségessé a költségvetési 
rendelet módosítását.  
 
Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a Baranya-Víz Zrt. 7.295.000,-Ft tagi 
kölcsönének futamidejét legkésőbb 2014. augusztus 31. napjáig hosszabbítsa meg.  
 
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.  
 
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 Zrt. tagi 
kölcsönével kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:  
 
A képviselő-testület egyetért a Baranya-Víz Zrt.-vel 2012. december 20. napján kötött tagi kölcsön 
szerződés 4.) pontjában foglalt visszafizetési határidő legkésőbb 2014. augusztus 31. napjára történő 
módosításával.  
Felhatalmazza a polgármestert a tagi kölcsön megállapodás visszafizetési határidőre vonatkozó 
módosításának aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polics József polgármester 
 
  Komló, 2013. szeptember 12. 
 
          Polics József 
          polgármester
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