
K I V O N A T 
 

a képviselő-testület 2014. február 14-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

23/2014. (II. 14.) határozata 
 

A Komló-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása és a társaság 
forgóeszköz hitel ügye II. 

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

I. 
 

1. A képviselő-testület egyetért a Komló-Víz Kft. tulajdonában álló víziközművek 
Magyarszék, Köblény, Mánfa, Magyarhertelend, Alsómocsolád, Vékény és Kárász 
községek részére történő térítésmentes átadásával, ezért utólagosan jóváhagyja a 
társaság 2014. január 16. napján tartott taggyűlésén hozott 1-1 – 7-1/2014. (I. 16.) 
számú határozatokat, valamint a polgármester döntéshozatalok során leadott 
valamennyi szavazatát. 
A képviselő-testület tudomással bír arról, hogy a térítésmentes átadás ronthatja a 
Komló-Víz Kft. 2014. évi eredményét.  

 
Felkéri az ügyvezetőt, hogy az érintett települések részére történő átadásról szóló 
megállapodásokat készítse elő és írja alá. 

 
2. A képviselő-testület a Komló-Víz Kft. tulajdonában álló 3. sz. melléklet szerinti 

víziközműveket továbbra is ingyenesen, de legfeljebb a VIKÖV Víziközmű Kft. 
2013.11.14. napján kelt értékbecslésében megállapított 10.576.297,- Ft, Ft értéken 
kívánja megszerezni.  
A képviselő-testület a társaság 2014. január 16. napján tartott taggyűlésén meghozott 
8-2/2014. (I.16.) számú határozatot tudomásul veszi, de a víziközművek 69.018.566,- 
Ft-os könyvszerinti értéken történő átadására vonatkozó ajánlatot nem fogadja el.  

 
Felkéri az ügyvezetőt, hogy a képviselő-testület döntéséről a Komló-Víz Kft. 
taggyűlését tájékoztassa. 
 
 
Határid ő:  azonnal 
Felelős:  Mester Zoltán ügyvezető igazgató 
 
 

 
 
 



II. 
 

1. A képviselő-testület egyetért a Komló-Víz Kft. hitelfelvételének szükségességével és 
tudomásul veszi a hitelszerződés megkötéséből eredő kötelezettségeket. Erre 
tekintettel a 4. számú melléklet szerinti, ERSTE Bank Hungary Zrt. által ajánlott éven 
túli lejáratú, tartós forgóeszközhitel szerződést a képviselő-testület elfogadja, egyúttal 
a Komló-Víz Kft. taggyűlésének hitelfelvételére vonatkozó 11/2014. (I.16.) számú 
határozatát és a polgármester határozathozatal során leadott igenlő szavazatát 
jóváhagyja. 

 
Felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a taggyűlési határozattal azonos tartalmú 
hitelszerződést, és az ahhoz kapcsolódó hitelbiztosítéki [így különösen ingó- és 
ingatlan, illetve vagyont terhelő (jel)zálog, továbbá óvadéki és biztosítéki célszámla, 
és készfizető kezességvállalási] szerződéseket aláírja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a Komló-Víz Kft. jövőjét érintő ügyekben folyamatosan 
tájékoztassa a képviselő-testületet, illetve szükség esetén külön előterjesztés keretében 
kezdeményezzen testületi döntéshozatalt. 

 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős:  Mester Zoltán ügyvezető igazgató 

Polics József polgármester 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

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

 

 

A kiadmány hiteléül: 


