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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Baranya-Víz Zrt. 2016. március 30. napján felügyelőbizottsági ülést és közgyűlést tartott, 
melyen többek között tárgyalta és elfogadta a Baranya-Víz Zrt. és a társaságba beolvadt 
Tenkes-Víz Kft. 2015. évi beszámolóját, a könyvvizsgálói jelentéseket, elfogadta az 
egyesülést követő végleges vagyonmérleget és vagyonleltárt, az árképzési és felújítási 
szabályzatot, illetve megtárgyalta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
kezelésének kérdését. A közgyűlés megtárgyalta és tudomásul vette a társaság 
kötelezettségvállalási szabályzatáról és a vezérigazgató 2015. évre kitűzött 
prémiumfeladatainak értékeléséről szóló tájékoztatásokat. A közgyűlés ugyanakkor levette 
napirendjéről és egy későbbi időpontban kívánja tárgyalni a Komló-Víz Kft. és az ERSTE 
Bank közötti alapjogviszonyért vállalt kezesi szerződés módosítását. (A napirend levételéről a 
közgyűlés 2/2016. (03.30.) és 9/2016. (03.30.) sz. határozatában döntött.) 
 
A közgyűlési jegyzőkönyv az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. A Baranya-Víz Zrt. és 
a Tenkes-Víz Kft. beszámolójával kapcsolatos könyvvizsgálói jelentéseket a 2-4. sz., a 
társaságok beszámolóit és azok mellékleteit az 5-10. számú mellékletek, a végleges 
vagyonmérleget a 11. sz. melléklet, míg az árképzési és felújítási szabályzatokat az 
előterjesztés 12-13 sz. mellékletei tartalmazzák. 
A közgyűlés teljes anyagának kiküldésére terjedelmi okokból nem került sor. Az előterjesztés 
kiküldött mellékletei csak a közgyűlés döntési jogkörébe tartozó napirendi pontokhoz tartozó 
anyagokat tartalmazzák. Az előterjesztés teljes dokumentációja – ide értve a közgyűlés által 
tárgyalt vezérigazgatói és felügyelő bizottsági tájékoztatók anyagait - kedd, szerda és 
csütörtöki napokon hivatali időben megtekinthetők a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
228. szobájában.  
 
A Baranya-Víz Zrt. legújabb integrációs törekvéseinek eredményeképpen a Tenkes-Víz Kft. 
2015. december 31. napjával beolvadt a Baranya-Víz Zrt-be, amelynek következtében a 
társaság jegyzett tőkéje 23 millió forintról 15,6 millió forintra változott. A jegyzett tőke 
csökkenésének oka az volt, hogy a tulajdonos önkormányzatok által konszenzussal elfogadott 
és a felhasználói egyenértékhez igazodó tulajdoni hányadokat változatlanul kívánták hagyni.  
 
A Baranya-Víz Zrt. az önkormányzatok alapfeladatai közül az egészséges ivóvízzel való 
ellátást és a szennyvízelvezetést, -tisztítást végzi. A működtetés során alapvető feladat a 
vízigények mennyiségi és minőségi kielégítése, valamint a létesítmények megfelelő szintű 
üzemeltetése. Ennek megfelelően a társaság főtevékenységét az ivóvíztermelés, -kezelés,  
-elosztás, illetve a szennyvízelvezetés, -elhelyezés és -tisztítás alkotják. A társaság jelenleg 
négy üzemmérnökségen (Mohács, Harkány, Komló, Szigetvár) keresztül 195 településen 
150ezer fő lakost lát el szolgáltatásával.  Főtevékenysége mellett a társaság másodlagos 
tevékenységként - egyebek mellett - építőipari, bérüzemeltetési és tanuszoda, termálfürdő 
üzemeltetési tevékenységet is végez. A társaság másodlagos tevékenységeit 64 218 eFt 
eredménnyel végezte, míg a társaság a 2105. évet -84 300 eFt vesztességgel zárta.  
 
 

Legutóbbi ülésén a Baranya-Víz Zrt. közgyűlése a 3/2016. (03.30.) sz. határozatával 
elfogadta a felügyelőbizottság tájékoztatóját a társaság 2015. évi beszámolójával 
kapcsolatban, 4/2016. (03.30) sz. határozatával elfogadta a könyvvizsgáló Baranya-Víz Zrt-
re és Tenkes-Víz Kft-re vonatkozó könyvvizsgálói jelentéseit.  
 
A közgyűlés - a felügyelőbizottság javaslatára is figyelemmel és ismerve a független 
könyvvizsgálói jelentést – 5/2016. (03.30) határozatával elfogadta a Baranya-Víz Zrt. 
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december 31-i fordulónapra elkészített mérlegét, melyben az Eszközök és Források egyező 
főösszege 1.379.188 eFt. Elfogadta továbbá az eredmény-kimutatást, melyben a társaság 
mérleg szerinti eredménye -84.300 eFt és elfogadta a beszámoló kiegészítő mellékletét is. A 
Zrt. közgyűlése a -84.300 eFt veszteséget eredménytartalékba helyezte.  
 
A beszámoló szerint a társaság negatív eredménye a magas közműadó és a bevételkiesés és az 
állami segítségnyújtás elmaradásának eredménye. Az állami segítségnyújtás elmaradása miatt 
a tulajdonos önkormányzatok - a társaság nehézségeit látva - csökkentették a szolgáltató által 
fizetendő közműbérleti díjakat. A bérleti díjak csökkentése 2015. évben csökkentette a 
veszteséget, de emiatt a közművek rekonstrukciójára kevesebb forrás jutott.  
 
A Tenkes-Víz Kft. 2015. december 31. napjáig önállóan gazdálkodott, de a beolvadás miatti 
jogutódlás következtében a közgyűlésnek szükséges volt tárgyalni a kft. tavalyi évi 
beszámolóját is. A Baranya-Víz Zrt. közgyűlése – a felügyelőbizottság javaslatára és ismerve 
a könyvvizsgáló jelentést - 6/2016. (03.30) sz. határozatával elfogadta a Tenkes-Víz Kft. 
2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegét, melyben az Eszközök és Források 
egyező végösszege 151.969 eFt. A közgyűlés elfogadta továbbá az eredmény-kimutatást, 
melyben a mérleg szerinti eredmény 5.203 eFt. Elfogadásra került a beszámoló kiegészítő 
melléklete is. A közgyűlés a társaság adózott eredményét eredménytartalékban helyezte.  
 
A számviteli törvény értelmében az átalakuló társaságoknak a beolvadást követő 90 napon 
belül végleges vagyonmérleget kell elfogadniuk. E törvényi kötelezettségnek eleget téve a Zrt. 
közgyűlése a 7/2016. (03.03) sz. határozatával elfogadta a Baranya-Víz Zrt. végleges 
vagyonleltárát és vagyonmérlegét 1.471.742 eFt mérleg főösszeggel, 15.160 eFt jegyzett 
tőkével és 132.137 eFt saját tőkével.  
 
A Baranya-Víz Zrt. közgyűlése megtárgyalta és 8/2016 (03.30.) sz. határozatával elfogadta a 
társaság árképzési és felújítási szabályzatait. A közgyűlés felkérte a vezérigazgatót, hogy a 
2016. évi beszámolói közgyűlésre végezze el a tapasztalatok elemzését és azokat terjessze a 
közgyűlés elé.  
 
10/2016. (03.30.) számú határozatával a közgyűlés elfogadta a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz kezelésének ügyében adott vezérigazgatói tájékoztatást, egyúttal felhívta 
a társaság vezetését, hogy az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz nyújtsa be a 
regisztráció iránti kérelmét.  
 
A közgyűlés tudomásul vette a vezérigazgató prémiumának kifizetéséről szóló 
felügyelőbizottsági döntést. Eszerint az felügyelő bizottság a vezérigazgató 2015. évi 
prémiumának 95%-a fizethető ki tekintettel arra, hogy a kintlévőség állomány csak a Mohácsi 
Üzemigazgatóság területén csökkent. Emiatt az FB a többi üzemigazgató prémiumának 
100%-ban történő kifizetését sem javasolja a vezérigazgatónak.  
 
A közgyűlés tudomásul vette továbbá a vezérigazgató által a kibocsátott kötelezettségvállalási 
és utalványozási rendre vonatkozó szabályzatot. Eszerint 2016. április 1. napjától kezdődően a 
vezérigazgató 50 millió forintig, az üzemigazgatók feladatkörükben eljárva 5 millió forintig 
vállalhatnak önállóan kötelezettséget.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Baranya-Víz Zrt. közgyűlési döntéseit tárgyalja 
meg és a határozathozatalok során leadott szavazataimmal együtt utólagosan hagyja jóvá.  
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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 és elfogadja a Baranya-Víz Zrt. 2015. évi 
beszámolóját és mellékleteit, továbbá a Tenkes-Víz Kft. 2015. évi beszámolóját és 
mellékleteit, valamint a könyvvizsgálói jelentéseket. 
 

2. A képviselő-testület megismerte és elfogadja a Baranya-Víz Zrt. Tenkes-Víz Kft-
vel történő egyesülése miatt elkészített végleges vagyonleltárt és vagyonmérleget. 

 
3. A képviselő-testület megismerte és jóváhagyja a társaság 2016. március 30. napján 

tartott közgyűlésén hozott 1-10/2016. (03.30.) számú határozatokat, valamint a 
polgármester döntéshozatalok során leadott valamennyi szavazatát. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a Baranya-Víz Kft. jövőjét érintő ügyekben folyamatosan 
tájékoztassa a képviselő-testületet, illetve szükség esetén külön előterjesztés keretében 
kezdeményezzen testületi döntéshozatalt. 
 
Felkéri az ügyvezetést, hogy a társaság 2016. évi eredményéről legkésőbb 2017. június 30. 
napjáig adjon tájékoztatást a Képviselő-testület számára. 
 

 
Határid ő: értelem szerint, 2017. június 30. 
Felelős:  Polics József polgármester 
   Csollák István ügyvezető 
   Mester Zoltán üzemigazgató 

   
 
Komló, 2016. április 6. 
         
 
 
           Polics József 
          polgármester 
 
 
 
 

























El6zetes Fiiggetlen Kiinyvvizs96l6i Jelent6s

A BARANYA -Y iZ ZF.iT tulai donosainak:

Elvdgeztem a BARANYA-viz ZF.iT (7700 Mohdcs, Budapesti orszhgut 1., cg.: 02-10-060389), valamint a
BARANYA-vLzzxf -ae beolvadni sz6nddkoz6 TENKESVIZKFT (7800 Sikl6s, Gordisai u.2., cg...02-
09-064781) (tov6bbiakban: ,,a T6rsas6gok") 2015, 12,31-re, mint fordul6napra vonatkoz6 atalakulasi
vagyonmdrlegei €,s az azt aliltdmaszto atalakul6si vagyonleltdrai (tov6bbiakban egyiitt: vagyonmdrlegek) krinyvvizsg6lat6t,
amelyek az al 6bbi adatokkal j el I emezhetok (adatok ezer forintban) :

Meenevezds Mdrles f66sszeg Je&yzett t6ke Saj6t toke

Beolvaszt6 BARANYA-VIZZRT I 379 188 15 000

158 690

19 746

t12391Beolvad6 TENKESVIZ KFT

Jo gut6d BARANY A-V iZ ZF'T

151 969

| 471',742 15 160 132 137

A vagyonmdrlegeknek a sz6mviteli tdrvdnyben foglaltak 6s a Magyarorsz6gon elfogadott 6ltal6nos sz6mviteli elvek
szerint tdrtdn6 elkdszitdse ds val6s bemutatrisa az igyvezetds feleloss6ge. Ez a felel6ssdg maghban foglalja az akhr
csal6sb6l, akdr hib6b6l ered6, l6nyeges hib6s 6llitasokt6l mentes vagyonmdrleg tervezetek elkdszitdse ds val6s bemutatasa
szempontj6b6l releviins belso ellen6rz6s kialakitasdt, bevezetdsdt, fenntart6siit, megfelel6 sz6mviteli politika kivrilaszt6s6t
6s alkalmazdsdt, valamint az adott kdriilmdnyek kdzritt dsszeni sz6mviteli becsldseket.

A k<inywizsg616 felel6ssdge a vagyonmdrlegek vdlemdnyezd,se az elvdgzelt krinyvvizsg6lat alapjin.

A ktinyvvizsg6latot a magyar Nemzeti Krinl"irvizsg6lati Standardok 6s a kdnywizsg6latra vonatkoz6 -Magyarorsz6gon
6rv6nyes - tdrvdnyek 6s egy6b jogszab6lyok alapj6n hajtottam v6gre. A fentiek megk<ivetelik, hogy megfeleljek bizonyos
etikai k<ivetelmdnyeknek, valamint hogy a kdnyvvizsg6lat tervezdse ds elv6gzdse rdv6n elegend6 ds megfelel6
bizonyitdkot szerezzek an6l, hogy a vagyonmdrleg tervezetek nemtartalmaznak ldnyeges hib6s 611it6sokat.

Az elvdgzett kdnywizsg6lat magiiban foglalta olyan eljarasok vdgrehajtas6t, amelyek cdlja krinyvvizsg6lati bizonyitekot
szerezni a vagyonmdrlegekben szerepl6 dsszegekr6l ds kdzzdtdtelekrril. A kiv6lasztott elj6r6sok, be1e6five a
vagyonmdrlegek ak6r csal6sb6l, ak6r tdveddsekb<il ered6, lenyeges hibas 61lit6sai kockdzatinak felmdrdseit, a
kdnlrrvizsgdl6 megitdl6sdtol ffiggnek. A vagyonmdrlegekhez kapcsol6d6an a kdnyvvizsg6l6 kocki2atfelmdrdsdnek nem
c6lj4 hogy a vdllalkoz6s belso ellentirzds6nek hatdkonys6g6ra vonatkoz6an vdlemdnyt mondjon.

A kdnywizsgftlat magfiban foglalta tov6bb6 az alkalmazoll sz6mviteli alapelvek 6s az igy,tezetds ldnyegesebb
becsldseinek, valamint a vagyonmdrleg tervezetek bemutatas6nak drtdkeldsdt. Munk6nk a fent emlitett teriiletre
korl6toz6dott 6s nem tarlalmazta egydb, a T6rsas6gok nem audit6lt sz6mviteli nyilv6ntart6saib6l levezetett informrici6k
6ttekint6sdt. Meggy6z6ddsem, hogy a megszerzett kdnywizsgdlati bizonyitdk elegend6 ds megfelelo alapot nyfjt a
kdnyvvizsgrll6i zhradek (vdlemdny) megadds6hoz.

A kdnyvvizsg6lat sor6n a T6rsasdgok 2015. 12, 31-re vonatkoz6 vagyonmdrlegeit, annak rdszeit 6s tdteleit, azok
kdnyveldsi 6s bizonylati aliltdmuzl|sitt az 6rvdnyes nemzeti krinyvvizsg6lati standardokban foglaltak szerint
feliilvizsg6ltam, es ennek alapj6n elegend6 6s megfelel6 bizonyoss6got szereztem arr61, hogy a vagyonmdriegeket a 2000.
dvi C, sz6mviteli tdrvdnyben foglaltak ds a Magyarorszrigon elfogadott 6ltalanos sz6mviteli elvek szerint, a20l3.6vi
CLXXVI. trirv6nnyel <isszhangban kdszitettdk el.

V6lem6nyem szerint a vagyonm6rlegek a T6rsasdgok 2015. 12.31-6n fenn6ll6 vagyoni, p6nziigyi 6s jdvedelmi
helyzet6r6l megbizhat6 6s val6s k6pet adnak 6s tiikriizik a tulajdonosok egyesiil6si szerzrid6sben kinyilvdnftott
sz{nd6krit.

A vagyonleltdrak a vagyonm6rlegeket megfelel6en al6tdmasztjrik.

6der Istv6n
K<inywizsg6l6 cdg neve: -,Rdder KFT Kamarai tags6gi sz6m: 000937
Kdnyvvizsg6l6 cdg szdkhelye: Bonyhdd-Rak6czi u. 1.

Nyilvantartasba-vdteliszdm: 000994

I(eltezds:, Moh:ics. 2016. m6rcius 24.

Kdryuvizsgdl6 kepviselcijdnekaldtrdsa
Kdpviseletreiogosult neve; _ R6der Istv6n Bejegyzett kamarai tag kiinyvvizsg6l6 neve:




















































































































































































































































































































