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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Baranya-Víz Zrt. a mellékelt tagi kölcsön iránti kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz. 
A kérelemben foglaltak szerint a tagi kölcsön az eredetileg a Komló-Víz Kft. által lízingelt – a 
kérelemben tételesen felsorolt – járművek megvásárlásának fedezetéül szolgál.  
A tagi kölcsönre átmeneti likviditási gondok áthidalása céljából van szükség. Ennek 
megfelelően a Zrt. vállalja annak 2015. december 28-ig történő visszafizetését.  
Önkormányzatunk likviditási helyzete a bennünket terhelő pályázati előfinanszírozási 
kötelezettségek figyelembevételével – amennyiben a jelen előterjesztés időpontjában hatályos 
támogatási szerződéseknek megfelelő kivitelezési határidők teljesülnek – stabilnak mondható. 
Ennek ismeretében lehetőség nyílik a kért tárgy éven belüli lejáratú tagi kölcsön folyósítására.  
Tekintettel a tárgy éven belüli visszafizetésre az ügylet a költségvetés egyenlegét nem 
befolyásolja.  
 
Emlékeztetem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Baranya-Víz Zrt-nek jelenleg is van 
felénk fennálló tagi kölcsön tartozása. Az alapításkor folyósított 7.295.000,-Ft tagi kölcsönből 
2014. december hónapjában 3.700.000,-Ft-ot törlesztettek. 3.595.000,-Ft követelésünk 
továbbra is fennáll.  
Amennyiben a képviselő-testület jóváhagyja a 15.000.000,-Ft-os tagi kölcsönt, úgy év végéig 
18.595.000,-Ft-os követelésünk fog fennállni.  
 
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Komló Város Önkormányzat területén a 
vízi közmű szolgáltatást ellátó Baranya-Víz Zrt. Komlói Üzemigazgatóságának működéséhez 
elengedhetetlenül szükséges működtető vagyon folyamatos biztosításának érdekében 2015. 
november 6-i folyósítási, illetve 2015. december 28-i visszafizetési határidő mellett nyújtson 
15.000.000,-Ft kamatmentes tagi kölcsönt a Baranya-Víz Zrt-nek.  
 
H a t á r o z a t i     j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 
valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság javaslatainak figyelembevételével – a 
Baranya-Víz Zrt. részére nyújtandó 15.000.000,-Ft összegű éven beüli lejáratú tagi kölcsön 
nyújtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A képviselő-testület 15.000.000,-Ft összegű 2015. november 6-i folyósítási és 2015. 
december 28-i visszafizetési időpontú tagi kölcsönt biztosít Baranya-Víz Zrt. részére a 
Komlói Üzemigazgatóság működéséhez elengedhetetlenül szükséges működtető vagyon 
folyamatos biztosítása érdekében.  
 
2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tagi kölcsön szerződés aláírására.  
 
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
Komló, 2015. október 20. 
 
 
           Polics József 
           polgármester






