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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az egyesülési és átalakulási folyamatok sikeresen lezajlottak, a MEKH engedély 2014. év 
végére megérkezett, így 2015. január 1. napján a Baranya-Víz Zrt. megkezdhette a működést 
és a víziközmű-szolgáltatást az ellátási területén, így Komlón is. Az egyesüléssel és 
átalakulással létrejövő Baranya-Víz Zrt. a Sziget-Víz Kft., valamint a Mohács-Víz Kft. 
általános jogutódja. Tekintettel arra, hogy a korábbi jogi személyek jogai és kötelezettségei 
általános jogutódlással a Baranya-Víz Zrt.-re szálltak át, a Mohács-Víz Kft-vel kötött 
szerződéseinkbe szerződő félként – mint jogutód társaság - a Baranya-Víz Zrt lép be. 
 
A Baranya-Víz Zrt. 2015. január 5. napján és január 28. napján közgyűlést tartott, melyeken 
meghatalmazás alapján Benke Nikolett alpolgármester asszony képviselte 
Önkormányzatunkat.  
 
A közgyűlések fő témái javadalmazási és munkaügyi kérdések voltak. A Baranya-Víz Zrt. 
100%-os önkormányzati tulajdonban áll, ezért a köztulajdonban álló gazdasági társaságokról 
szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően megalkotta, és a közgyűlésen 
elfogadta a társaság javadalmazási szabályzatát (3. sz. melléklet).  
 
A Zrt.- nél jelenleg négy üzemigazgatóság működik és a dolgozók bérszínvonala 
üzemigazgatóságonként eltérő. A közgyűlés felkérte a Zrt. igazgatóságát, hogy készítsen 5 
éves időtávra vonatkozóan felzárkóztatási tervet legkésőbb a 2014. évi üzleti évet záró és 
elfogadó közgyűlés időpontjáig.  
 
A Zrt. igazgatósága az üzemigazgatókból áll. Az igazgatósági tagok tiszteletdíj nélkül látják 
el e tisztségből fakadó tevékenységüket, azonban üzemigazgatóként munkaszerződés alapján 
munkabérben részesülnek. A Zrt. működésének megkezdésekor döntenie kellett arról is, hogy 
a Munka Törvénykönyvének (Mt.) rendelkezései alapján mely munkavállalóit minősíti vezető 
állású munkavállalónak. A munkaszerződés vezetőre vonatkozó rendelkezések alkalmazását 
írhatja elő, ha a munkavállaló a munkáltató működése szempontjából kiemelkedő jelentőségű 
vagy fokozottan bizalmi jellegű munkakört tölt be és alapbére eléri a kötelező legkisebb 
munkabér (minimálbér) hétszeresét. E szabályokra tekintettel a közgyűlés határozatával 
vezető munkavállalóknak minősítette a társaság üzemigazgatóit és a gazdasági vezetőjét. A 
vezető állású munkavállalók bérének kötelező törvényi minimumát a társaság úgy biztosítja, 
hogy a munkavállalók alapbérét megemelte, azonban – a korábbi bérüket szem előtt tartva – a 
prémium mértékét arányosan csökkentette.  
 
A közgyűlés elfogadta a vezérigazgató konkurencia és versenytilalmi megállapodással 
kiegészített munkaszerződését, döntött a könyvvizsgáló és a felügyelőbizottság díjazásáról, 
továbbá az Mt. rendelkezései alapján bizonyos tulajdonosi jogköröket saját hatáskörből a 
felügyelőbizottság hatáskörébe utalt. 
  
A közgyűlésen Szigetvár város polgármestere a szigetvári üzemigazgató munkaszerződésének 
közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezte, és az üzemigazgató bejelentette 
igazgatósági tagságáról való lemondását. A megüresedett tisztségre igazgatósági tagot 
Szigetvár Város Önkormányzata jogosult delegálni, javaslatát április 1. napjáig kívánja 
megtenni. 
 
A közgyűlési jegyzőkönyvek az előterjesztés 1-2 sz. mellékletét képezik. Az előterjesztés 
teljes, eredeti dokumentációja hivatali időben megtekinthető a hivatal 228. szobájában. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Baranya-Víz Zrt. közgyűlési döntéseit tárgyalja 
meg, és a határozathozatalok során alpolgármester asszony szavazatait utólagosan hagyja 
jóvá.  
 
Az előterjesztést a gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és 
ellenőrzési bizottság véleményezi, álláspontját 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 és településfejlesztési 
bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megvitatta a 
Baranya-Víz Zrt. közgyűlésével kapcsolatos előterjesztést, és a következő határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület megismerte a Baranya-Víz Zrt. 2015. január 5-én és január 
28-án tartott közgyűléseinek anyagát, egyúttal jóváhagyja a társaság közgyűlésén 
hozott 1-7/2015. (01. 05.) számú és a 8-14/2015. (01. 28.) számú határozatokat, 
valamint az alpolgármester döntéshozatalok során leadott valamennyi szavazatát. 
 

2. A képviselő-testület tudomásul vesz, hogy a Mohács-Víz Kft.-vel kötött 
szerződésekbe 2015. január 1. napjától szerződő félként a Baranya-Víz Zrt. - mint 
a Mohács-Víz Kft. általános jogutódja - lép be.  

 
Felkéri a polgármestert, hogy a Baranya-Víz Zrt. jövőjét érintő ügyekben folyamatosan 
tájékoztassa a képviselő-testületet, illetve szükség esetén külön előterjesztés keretében 
kezdeményezzen testületi döntéshozatalt. 

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
   Csollák István vezérigazgató 

   
 
Komló, 2015. február 19. 
         
 
 
           Polics József 
          polgármester 
 
 
 
 




































