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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

I. 
 

A Baranya-Víz Zrt. 2015. szeptember 8. napján felügyelőbizottsági ülést és közgyűlést 
tartott, melyen tárgyalta a Tenkesvíz Kft. Baranya-Víz Zrt.-be történő beolvadását. Az egyes 
jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 
két fordulós döntéshozatalt ír elő az egyesülő társaságok részére. Az első közgyűlés 
alkalmával meghatároztuk az egyesülés formáját (beolvadás), kijelöltük a beolvadás során 
közreműködő könyvvizsgálót, Réder István személyében, 2015. június 30. napjában 
meghatároztuk a vagyonmérleg és vagyonleltár fordulónapját, továbbá előirányoztuk a 
társaság beolvadás utáni jegyzett tőkéjét 15.160.000,- Ft-ban. A közgyűlés felkérte az 
ügyvezetést, hogy a beolvadás végleges dokumentációját legkésőbb 2015. szeptember 15. 
napjáig készítse elő.  
 
A képviselő-testület 2015. szeptember 10-i ülésén megismerte és jóváhagyta a Baranya-Víz 
Zrt. 2015. szeptember 8-án tartott közgyűlésén a Tenkesvíz Kft. Baranya-Víz Zrt.-be történő 
beolvadásával kapcsolatos határozatát, és a döntéshozatal során leadott szavazataimat. A 
képviselő-testület ezzel egyidejűleg felhatalmazott arra, hogy a törvény által előírt második 
közgyűlésen a Tenkesvíz Kft. Baranya-Víz Zrt.-be történő beolvadását szavazatommal 
támogassam, az egyesülés végleges dokumentációját – utólagos beszámolási kötelezettség 
mellett - jóváhagyjam, illetve a szükséges nyilatkozatokat megtegyem. 
 
A Baranya-Víz Zrt. a Tenkesvíz Kft. beolvadásával kapcsolatban a törvény által előírt 
második közgyűlését 2015. szeptember 28. napján tartja, melyen tárgyalja és elfogadja az 
átalakulás végleges dokumentumait, így az átalakulási (egyesülési) tervet, átalakulási 
(egyesülési) szerződést, az alapszabály módosítást, a Baranya-Víz Zrt. átalakulás előtti 
vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetét, valamint a Baranya-Víz Zrt. átalakulás utáni 
vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetét, melyeket az előterjesztés 1-3. sz. mellékleteként 
csatoltunk. 
 

II.  
 
A képviselő-testület a 2015. szeptember 10-i ülésén a Baranya-Víz Zrt. 2015. szeptember 8-i 
közgyűlésének csak a Tenkesvíz Kft. beolvadásával kapcsolatos napirendi pontját, illetve e 
tárgyban született közgyűlési határozatát tárgyalta az azonnali döntéshozatal szükségességére 
tekintettel. A Baranya-Víz Zrt. a 2015. szeptember 8. napján tartott felügyelőbizottsági ülésén 
és közgyűlésén – a Tenkesvíz Kft. beolvadásán túl - tárgyalta a Komló-Víz Kft. Erste Bank 
közötti alapjogviszony vonatkozásában a Baranya-Víz Zrt-nek az Erste Bank felé vállalt 
kezesség meghosszabbítását. A 45/2015. (09. 08.) sz. közgyűlési határozat szerint a Zrt.2016. 
december 31-ig, maximum 25 M Ft erejéig meghosszabbítja a kezességet. 
 
A közgyűlés 44/2015. (09. 08.) sz. határozatában a lemondó Micskey Gábor munkavállalói 
részvételt biztosító felügyelőbizottsági tag helyére Frazon László munkavállalót választotta 
meg.  
 
A közgyűlés a 46/2015. (09. 08.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Baranya-Víz Zrt. 
ellátási területén az egységes bérleti/eszközhasználati díj a 2015. évi nettó lakossági víz- és 
csatornadíj árbevétel 10%-a. E döntés meghozatalára a gesztor önkormányzatok által kötött 
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Szindikátusi Szerződés ad felhatalmazást. A közgyűlés jegyzőkönyve az előterjesztés 4. sz. 
mellékletét képezi. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Tenkesvíz Kft. Baranya-Víz Zrt.-be történő 
beolvadása II. tárgyú előterjesztést tárgyalja meg és a határozathozatal során leadott 
szavazatommal együtt 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 
Tenkesvíz Kft. Baranya-Víz Zrt.-be történő beolvadásával kapcsolatos második előterjesztést, 
és a következő határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület egyetért a Tenkesvíz Kft. Baranya-Víz Zrt-be történő 
beolvadásával. 
 

2. A képviselő-testület megismerte és jóváhagyja a Baranya-Víz Zrt. közgyűlésein a 
Tenkesvíz Kft.-nek a Baranya-Víz Zrt.-be történő beolvadásával kapcsolatosan 
hozott határozatokat, továbbá az ott elfogadott átalakulási dokumentumokat 
(átalakulási terv, átalakulási szerződés, alapszabály módosítás, Baranya-Víz Zrt. 
átalakulás előtti vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetét, valamint a Baranya-Víz 
Zrt. átalakulás utáni vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetét) és a 
polgármesternek a döntéshozatal során leadott szavazatait. 

 
3. A képviselő-testület megismerte és jóváhagyja a Baranya-Víz Zrt. 2015. 

szeptember 8-án tartott rendkívüli közgyűlésen hozott 42-46/2015 (09. 08.) számú 
határozatokat és jóváhagyja a polgármester döntéshozatalok során leadott 
valamennyi szavazatát. 

 
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 ügyvezető 
   Mester Zoltán üzemigazgató 

   
Komló, 2015. szeptember 22. 
 
         
           Polics József 
          polgármester 








































































