
K I V O N A T 
 

a képviselő-testület 2014. május 15-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

69/2014. (V.15.) sz. határozata 
 

A Komló-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása 
 és elővásárlási jog gyakorlása 

 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési 
bizottság, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megvitatta a 
Komló-Víz Kft. taggyűléseivel és az elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos előterjesztést.  
 

I. 
 

1. A képviselő-testület tudomásul veszi a Komló-Víz Kft. 2014. március 14-i taggyűlési 
ülésén történteket és a taggyűlés 13-19/2014. (III.14.) számú határozatait, valamint a 
polgármester döntéshozatal során leadott szavazatait jóváhagyja.  

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

II. 
 

1. A képviselő-testület tudomásul veszi a Komló-Víz Kft. 2014. április 29-i taggyűlési 
ülésén történteket és a taggyűlés 13-16/2014. (IV.29.) számú határozatait, valamint a 
polgármester döntéshozatal során leadott szavazatait jóváhagyja.  
 

2. A képviselő-testület élni kíván a Pécsi Vízmű Zrt. és a Tettye Forrásház Zrt. között 
vételi jogon alapuló tulajdon átruházási jogügylet során megnyíló elővásárlási jogával, 
a polgármester erre vonatkozó nyilatkozatát jóváhagyja. 
 
A képviselő-testület az elővásárlási jog gyakorlása körében elhatározza, hogy a Pécsi 
Vízmű Zrt. tulajdonában álló, 0,65% befolyást biztosító 1.430.000,- Ft névértékű 
üzletrészt 1.782.000,- Ft vételáron a költségvetési rendelet 7. számú melléklet 
Kistérségi Fejlesztési Program előirányzat terhére megvásárolja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntését a Pécsi Vízmű Zrt-vel, 
Tettye Forrásház Zrt-vel, valamint Komló-Víz Kft-vel közölje. Felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az üzletrész megszerzésével összefüggő dokumentumokat aláírja, 
nyilatkozatokat megtegye. 
 
Felkéri a Komló-Víz Kft. ügyvezetését, hogy az üzletrész átruházást a hitelező 
pénzintézetnél jelentse be, és a képviselő-testület döntését a társaság tagjaival közölje.  

 



Utasítja a jegyzőt az előirányzat változás soron következő költségvetési rendelet 
módosításkor történő átvezetésére. 

 
Utasítja a jegyzőt, hogy az üzletrész megvásárlását követően Komló Város 
Önkormányzat Komló-Víz Kft-beli részesedésének változásának az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól 
szóló 20/2007. (X.18.) számú rendelet 3. számú mellékletében történő átvezetéséről 
gondoskodjon, a szükséges rendeletmódosítást készítse elő. 

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős:  Mester Zoltán ügyvezető igazgató 

Polics József polgármester 
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
K.m.f. 

 
 
 
 

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

 

 

A kiadmány hiteléül: 
 

 


