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A Baranya-Víz Zrt. átalakuklásával kapcsolatos döntések meghozatala II. 
 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési, 
valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a 
Baranya-Víz Zrt. átalakulásával kapcsolatos előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület megismerte és elfogadja a Baranya-Víz Zrt. 2014. július 28-án 
tartott rendkívüli közgyűlésen hozott 14-27/2014 (07. 28.) számú határozatokat és 
jóváhagyja az alpolgármester döntéshozatalok során leadott valamennyi szavazatát. 

 
2. A Képviselő-testület egyetért a Sziget-Víz Kft. és a Mohács-Víz Kft. Baranya-Víz 

Zrt.-be történő beolvadásával, erre tekintettel a Sziget-Víz Kft. integrációja miatt 
módosított dokumentációt, az alapszabály módosítást, egyesülési tervet, egyesülési 
szerződés tervezetét, az egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt megismerte, 
elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Képviselő-testület elfogadja 
továbbá a Mohács-Víz Kft. beolvadás előtti vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetét, 
a Baranya-Víz Zrt. beolvadás előtti vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetét, valamint 
a Baranya-Víz Zrt. beolvadás utáni nyitó vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetét. 
 

3. A Képviselő-testület a Baranya-Víz Zrt. igazgatóságába a Komlói Üzemigazgatóság 
üzemigazgatóját, felügyelő bizottságba Komló Város Polgármesterét delegálja.  
 

4. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a beolvadással létrejövő Baranya-Víz Zrt-nek 
tagja kíván lenni.   

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Baranya-Víz Zrt. átdolgozott 

dokumentációjának (ide értve a most elfogadott dokumentumokat is) aláírására, és 
nyilatkozatok megtételére, valamint a Mohács-Víz  Kft. taggyűlésén és a Baranya-Víz 
Zrt közgyűlésén a döntések meghozatalára. 

 
6. Felkéri a polgármestert, hogy a Baranya-Víz Kft. átalakulásáról, esetleges új tagok 

belépéséről, valamint a tervezett szolgáltatási területének bővüléséről folyamatosan 
tájékoztassa a képviselő-testületet, illetve szükség esetén külön előterjesztés keretében 
kezdeményezzen testületi döntéshozatalt. 

 
7. Utasítja a jegyzőt, hogy a Baranya-Víz Kft. átalakulásáról szóló jogerős cégbírósági 

döntést követően jelen határozatnak megfelelően gondoskodjon Komló Város 



Önkormányzat Baranya-Víz Zrt.-beli részesedése változásának az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól 
szóló 20/2007. (X.18.) számú rendelet 3. számú mellékletében történő átvezetéséről és 
a szükséges rendeletmódosítás előkészítéséről. 
 

8. A Képviselő-testület a Baranya-Víz Zrt. kedvezményes átalakulásához szükséges 
tőkerendezést támogatja. A jelenlegi részesedésen túl 3.188.005,- Ft pénzbeni 
hozzájárulás befizetését hagyja jóvá. 
Felhatalmazza a polgármestert többlet tőkeemelés vállalására annak érdekében, hogy a 
Komlói Üzemigazgatóság területének jövőbeni tulajdoni hányada 4.005.000,- Ft-ra 
nőjön. Ennek figyelembevételével mindösszesen legfeljebb 3.694.161,- Ft. 
tőkeemelést hagy jóvá. 
A tőkeemelés Komló Város Önkormányzat Baranya-Víz Zrt.-nek nyújtott tagi kölcsön 
részbeni- egyező összegű- visszafizetésének terhére valósul meg. 
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