
K I V O N A T 
 

a képviselő-testület 2014. december 18-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

154/2014. (XII.18.) sz. határozata 
 

Bérleti eszközhasználati díjak csökkentése a Mohács-Víz Kft. 
 ellátási területén 

 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megvitatta 
a Mohács-Víz Kft. taggyűlésével kapcsolatos előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület megismerte a Mohács-Víz Kft. 2014. december 11-én 
tartott taggyűléseinek anyagát, egyúttal jóváhagyja a társaság taggyűlésén 
hozott határozatát, valamint a polgármester döntéshozatal során leadott 
szavazatát. 
 

2. A képviselő-testület elfogadja, hogy a 2014. 01. 01-től 2015. december 31. 
napjáig terjedő időszakban a víziközművek bérleti, használati díjának 
(eszközhasználati díj) mértéke a nettó lakossági víz- és csatornadíjak 10%-a.  
 

3. A képviselő-testület úgy dönt, hogy amennyiben a Komlói Üzemmérnökséghez 
tartozó önkormányzatokat illető bérleti/eszközhasználati díjak 10%-ára való 
csökkentésére nincs lehetőség, Komló Város Önkormányzata a bennünket 
terhelő összegen felül legfeljebb 7,5 M Ft többletterhet vállal, és ezzel 
megegyező többlet bérleti díj csökkentést hajt végre, azzal a feltétellel, hogy az 
adott önkormányzat elismeri, hogy Komló Város Önkormányzat helyette 
teljesített.  
 

4. Az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint a megelőlegezéssel érintett települések 
kötelesek az Erste Bank Zrt. felé fennálló engedményezés - mint kötelezettség - 
megszűnését követő első teljes naptári évtől - de legkésőbb 2027-től - Komló 
Város Önkormányzat javára engedményezni a településeket megillető 
eszközhasználati díj összegét mindaddig, amíg Komló Város által a jelen 
határozat 3. pontja illetve az előterjesztés hivatkozott 2. sz. melléklete alapján 
megelőlegezett összeget ki nem egyenlítik. 
 

5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti-üzemeltetési 
szerződés módosításának, továbbá jelen határozat 4. pontja szerinti 
megállapodások (engedményezési szerződések) aláírására. Felkéri a 
polgármestert, hogy kezdeményezze, illetve támogassa a vagyonértékelés 



kapcsán megkötött engedményezési szerződések módosítását, azok teljesítési 
határidejének kitolásával.  
 

6. Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a bevételi terv változást, valamint az azzal 
egyező összegű víziközmű felújítási alap változást a 2014. évi költségvetési 
rendelet visszamenőleges módosításakor vezesse át, illetve a következő évek 
költségvetés tervezésekor vegye figyelembe. 

 
 
Határid ő: 2014. december 31. 
   2015. június 30. települési engedményezési szerződések 

megkötésére 
Felelős:  Polics József polgármester 
   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
   Csollák István ügyvezető 

 
K.m.f. 

 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 
   címzetes főjegyző          polgármester 

 

A kiadmány hiteléül: 
 


