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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A BARANYA-VÍZ Zrt. közgyűlése 2021. május 25-én írásbeli döntéshozatali eljárás során 
meghozta a mellékelt jegyzőkönyv szerinti határozatokat. A közgyűlés – egyéb döntések 
mellett – elfogadta a BARANYA-VÍZ Zrt. 2020. évi beszámolóját (1. sz. melléklet), a 
kiegészítő mellékletet (2. sz. melléklet), a könyvvizsgálói jelentést (3. sz. melléklet) és az 
üzleti jelentést (4. sz. melléklet). Az ülés jegyzőkönyvét és az elfogadott határozatokat az 5. 
sz. melléklet, míg a közgyűlés számára leadott szavazatomat a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
 
A társaság beszámolója 1.813.303,-Ft mérleg főösszeggel, -172.460,-Ft adózott eredménnyel 
(veszteséggel) került elfogadásra. A mérleg szerinti veszteséget a közgyűlés a társaság 
eredménytartalékába helyezte. 
 
A közgyűlés meghívóját és szavazási információkat tartalmazó értesítését a 7-8. számú 
mellékletek tartalmazzák. 
 
A közgyűlés valamennyi határozatot elfogadta. A közgyűlés anyagának kiküldésére 
terjedelmi okokból elektronikusan került sor. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. beszámolóját és 2021. 
május 25-én meghozott döntéseit, valamint írásban leadott támogató szavazataimat utólagosan 
hagyja jóvá.  
 
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 Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság véleménye alapján – megvitatta „a BARANYA-VÍZ Zrt. 2020. évi beszámolójának 
elfogadása és 2021. május 25-i határozatainak jóváhagyása” c. előterjesztést, és a következő 
határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület megismerte a BARANYA-VÍZ Zrt. 2020. évi beszámolóját és 
mellékleteit, és azokat – figyelemmel a könyvvizsgálói jelentésre is – elfogadja. 
 

2. A Képviselő-testület megismerte és elfogadja a BARANYA-VÍZ Zrt. 2020. évi üzleti 
jelentését. 

 
3. A Képviselő-testület megismerte és elfogadja a BARANYA-VÍZ Zrt. 5-9/2021. (05.25.) 

számú közgyűlési határozatait. 
 

4. 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: 2022. június 30. 
Felelős:  Polics József polgármester 
   Csollák István vezérigazgató 
   Mester Zoltán üzemigazgató 

   
Komló, 2021. szeptember 20. 
                         Polics József 
          polgármester 














































































































































































































































































