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106/2022. (VIII. 30.) sz. határozata 

 
Komló Város Önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-vagyonnak a 
Magyar Államra történ ő önkéntes átruházására irányuló Integrációban 

történő részvételre vonatkozó szándéknyilatkozat 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági 
Bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a „Komló Város Önkormányzat tulajdonában álló 
víziközmű-vagyonnak a Magyar Államra történő önkéntes átruházására irányuló 
Integrációban történő részvételre vonatkozó szándéknyilatkozat” c. előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, miszerint az őt terhelő víziközmű-
szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségének a Magyar 
Államra történő átruházására irányuló Integrációs Programban részt kíván venni, 
egyben felhatalmazza a polgármestert az 1. sz. mellékletként csatolt szándéknyilatkozat 
megtételére, és annak a Nemzeti Vízművek Zrt. felé történő megküldésére. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyalásokat 
kezdeményezzen a Magyar Állam nevében eljáró Nemzeti Vízművek Zrt.-vel az alábbi 
tárgykörökben: 

− a víziközmű vagyon és az azt működtető vagyon átadásáról,  
− az átadással érintett víziközmű-rendszer üzemeltetését szerződéses jogviszony 

alapján ellátó BARANYA-Víz Zrt.-ben fennálló társasági részesedés ingyenes 
átruházásáról, valamint  

− az átruházással érintett víziközmű vagyonhoz tartozó, víziközmű-fejlesztésre fel 
nem használt források tulajdonjogának térítésmentesen, nyilvántartási értéken 
történő átvezetéséről. 

 
3. A Képviselő-testület jóváhagyja a polgármester, mint Komló Város Önkormányzat 

részvényes képviselőjének, a társaság 2022. augusztus 26.-i közgyűlésén, a Nemzeti 
Vízművek Zrt. felé az integrációs szándékról szóló előzetes nyilatkozat megtétele 
tárgyában leadott támogató szavazatát.  

 
Felelős:      Polics József polgármester 
Határid ő:  2022. augusztus 31. 
 

      K.m.f. 
     dr. Vaskó Ernő                     Polics József  

                címzetes főjegyző                      polgármester 
 



 

1. sz. melléklet 
 
 

Szándéknyilatkozat 
  
  
Alulírott Polics József polgármester, Komló Város Önkormányzat képviseletében - a víziközmű 
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/H. §-ában foglaltakra tekintettel - nyilatkozom, 
hogy az önkormányzatot terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló 
ellátási kötelezettség Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs Programban 
önkormányzatunk részt kíván venni.  
Önkormányzatunk tárgyalásokat kezdeményez a Nemzeti Vízművek Zrt.-vel az alábbi 
tárgykörökben: 

- a víziközmű vagyon és az azt működtető vagyon átadása,  
- az átadással érintett víziközmű-rendszer üzemeltetését szerződéses jogviszony alapján 

ellátó BARANYA-Víz Zrt.-ben fennálló társasági részesedés ingyenes átruházása valamint  
- az átruházással érintett víziközmű vagyonhoz tartozó, víziközmű-fejlesztésre fel nem 

használt források tulajdonjogának térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő 
átvezetése. 

 
Ezen szándéknyilatkozatot a Képviselő-testület felhatalmazásával teszem. 
  
A szándéknyilatkozat a víziközmű, a működtető vagyon vagy a szolgáltatóban fennálló 
tulajdoni részesedés átruházására vonatkozó kötelezettséget nem eredményez. 
 
 
 
Kelt Komlón, 2022. augusztus ___. napján 
  
  

………………….. 
Polics József 
polgármester 

 
 
 


