
 
 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. november 30-án  
tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:  Baranya-Víz Zrt. tagi kölcsön kérelme 
  
 

Iktatószám: 286/2017.                Melléklet: 1 db 
 

A napirend előterjesztője: Polics József  polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Steiner Melinda jogi tanácsadó 
  
 
 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
 

Bizottság Hatáskör 

Gazdasági és településfejlesztési bizottság  SZMSZ 29.§ (2) bekezdés 

Pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
 

SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 3. 
pont 

 
 
 
 
 
Meghívott:  
Mester Zoltán üzemigazgató   Baranya-Víz Zrt. Komlói Üzemigazgatóság 
      7300 Komló, Kossuth L. u. 9. 
 
A határozatot kapják:  
ld. meghívott 
 
 
 
 
 
 



 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 176/2016. (XI. 24.) sz. határozatában döntött 
9.000.000,-Ft kamatmentes tagi kölcsön nyújtásáról a Baranya-Víz Kft. részére 2017. december 28-
i visszafizetési határidő mellett. A Baranya-Víz Zrt. ígérete szerint e visszafizetés határidőre meg 
fog történni. 
 
Mellékelt levelében a Baranya-Víz Zrt. vezérigazgatója kéri, hogy a képviselő-testület döntsön egy 
újabb, 6.000.000,-Ft összegű tagi kölcsön biztosításáról 2018. január 4-i folyósítási és 2018. 
december 28-i visszafizetési határidő mellett. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és az illetékes 
bizottságok véleményének figyelembevételével döntsön ismételt kamatmentes tagi kölcsön 
folyósításáról! 
 
 
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. számára nyújtandó tagi kölcsönről szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület 6.000.000,-Ft, azaz hatmillió összegű kamatmentes tagi kölcsön 
folyósítását hagyja jóvá a Baranya-Víz Zrt. részére 2018. január 4-i folyósítási és 2018. 
december 28-i visszafizetési határidővel. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
aláírására. A tagi kölcsön folyósításának feltétele a jelenleg fennálló 9.000.000,-Ft összegű 
tagi kölcsön határidőre történő visszafizetése. 
 
Határid ő:  2018. január 4. – folyósítás 
   2018. december 28. – visszafizetés 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

2. Utasítja a jegyzőt, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet összeállítása során az 
előirányzatokat szerepeltesse. 
 
Határid ő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása  
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
Komló, 2017. november 17. 
 
 

Polics József 
polgármester 



 
1. sz. melléklet 

 


