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KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

92/2014. (VIII. 14.) sz. határozata 
 

A tulajdonosi háttérfelelősségből fakadó kötelezettségek 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési, valamint az Egészségügyi és szociális bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a tulajdonosi háttérfelelősségből fakadó 
kötelezettségekkel kapcsolatos előterjesztést. 
 

1./ A képviselő-testület megvizsgálta az önkormányzat tulajdonosi (lakás bérbeadói) 
háttérfelelősségből eredő helytállási kötelezettségét. Megállapítja, hogy ilyen 
kötelezettsége kizárólag a víziközmű-és csatornadíjakkal kapcsolatban állhat fenn, csak 
azon tételek vonatkozásában, amelyeket a társasházak a szerződéssel – így hiteles 
vízmérővel – sem rendelkező bérlők társasház felé fennálló tartozásaként mutatnak ki. 
 
2./ A képviselő-testület az érvényes lakásbérleti szerződéssel rendelkező, 5 éven belül 50 
ezer forint feletti tartozást felhalmozó önkormányzati bérlők társasházak felé fennálló 
tartozásának peren kívüli megállapodás formájában történő rendezését ajánlja fel 2014. 
május 31-i fordulónappal az érintetteknek jelen határozatban foglaltak szerint. 
 
3./ A Képviselő-testület a TIOP pályázat terhére beszerzésre kerülő, valamint a 
rendelkezésre álló eszközökön felül legfeljebb 15 db kártyás almérő vízóra 
megvásárlására biztosít forrást, legfeljebb 900 ezer Ft keretösszegben. A forrást a 
Mohács-Víz Kft. részére fejlesztési célú pénzeszköz átadás formájában biztosítja. A 
legfeljebb 900 ezer Ft fedezetét oly módon biztosítja, hogy a költségvetési rendelet 7. sz. 
melléklet lakóház-felújítás Városgondnokságnál előirányzatból 900 ezer Ft felújítási célú 
előirányzatot elvon. Utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő rendeletmódosításon a 
változás átvezetéséről gondoskodjon. Felkéri a szolgáltatót, hogy az eszközök 
beszerzéséről és beszereléséről gondoskodjon a szerződések megkötését követően. 
 
4./ A Képviselő-testület a társasházak által – az érintett bérlők tartozásaként nyilvántartott 
– összesen 12,5M forint összeg 1/3-ának megfizetését vállalja a költségvetési rendelet 
6.1.2. számú melléklete „tulajdonosi mögöttes felelősség biztosítása (bérlakás, közmű 
hátralék)” előirányzat terhére arra való tekintettel, hogy a teljes követelés rendezésére a 
nyilvántartási, bejelentési kötelezettségek hiányában nem kerülhetne sor. A követelést a 
Képviselő-testület nem ismeri el, de peren kívüli megállapodás formájában a város 
egészét érintő probléma kezelése érdekében méltányos megoldásként elfogadja. A 
Képviselő-testület felkéri a szolgáltatókat, hogy a fenti összeg 1/3-ának megfelelő 
összeget engedjenek el a tartozás teljes rendezése érdekében az érintett társasházaknak. A 
fennmaradó 1/3 összeget a vízmű társasházi tartozásként továbbra is nyilvántartja és 
annak behajtásában az 5. pontban írt módon, a kártyák feltöltésekor levont összeg arányos 



figyelembevételével közreműködik. Azon társasházak, amelyeknek nincsen tartozásuk a 
szolgáltatók felé, az önkormányzati 1/3-nak megfelelő összeget kapják meg közvetlenül.  
 
5./A határozat végrehajtásának feltétele, hogy a megállapodást a társasház közgyűlése 
jóváhagyó határozatának mellékletként történő csatolása mellett a társasház képviselője, a 
szolgáltatók képviselője és az érintett bérlő aláírja, valamint nyilatkozzon a 
megállapodásban, hogy az önkormányzattal szemben semmiféle követelése nincsen a 
továbbiakban 2014. május 31-ig bezárólag az érintett bérlő víz-és csatornadíj tartozásával 
kapcsolatban. A végrehajtás feltétele továbbá, hogy a bérlő kötelezettséget vállaljon arra, 
hogy legalább kéthavonta, legalább 5 ezer forint összeggel a kártyát feltölti, de ebből 
alkalmanként csak 3200 forint kerül ténylegesen jóváírásra a kártyán. Az alkalmanként 
levont 1800 Ft-ból legalább 600 Ft a határozat 4. pontjában írtak szerinti társasházi 
tartozást csökkenti, legfeljebb 1200 Ft pedig a bérlők szolgáltatóval szembeni 
tartozásainak rendezésére kerül jóváírásra. Ha a bérlőnek nincsen a szolgáltatók felé 
tartozása, vagy ha az a megállapodás teljesítése során előbb kerül kiegyenlítésre, mint a 
társasház fel fennálló tartozása, úgy a szolgáltatókkal szembeni tartozás megszűnését 
követően a teljes levont összeg a társasház szolgáltató felé fennálló kötelezettségének 
kiegyenlítésére használandó fel. A bérlőnek nyilatkoznia kell arról, hogy tudomással bír 
arról, hogy a társasház a helyette megfizetett 1/3-nak megfelelő összeget továbbra is 
követelheti tőle, és hogy a megállapodás aláírásával tudomásul veszi, a házon belüli 
közkúti vízvételi lehetősége megszűnik. Mindaddig, ameddig minden szerződő fél a 
megállapodást betartja, a 2014. május 31-iki fordulónapon nyilvántartott tartozás összegét 
kell figyelembe venni, és a határozatban leírtakat ebben az esetben késedelmi kamat és 
minden egyéb költség érvényesítése nélkül kell végrehajtani.  

 
6./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozatban foglaltak 
érdekében teljes jogkörben járjon el, minden szükséges nyilatkozatot tegyen meg, 
megállapodást kössön meg. Utasítja a Városgondnokságot, mint bérbeadói képviselőt, 
hogy a szükséges egyeztetéseket folytassa le, a megállapodásokat készítse elő. 
 
7./ A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak a 
távhő-szolgáltatási díj bérlő általi meg nem fizetése esetén is fennáll a mögöttes 
felelőssége. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyeztetéseket a Fűtőerőmű Zrt.-vel, 
mint szolgáltatóval folytassa le és a kérdés rendezésére vonatkozó előterjesztését a 2015. 
évi költségvetési rendelet tárgyalásával egyidejűleg terjessze a képviselő-testület elé. 

 
Határidő: 2015. január 31. 
  2015. évi költségvetési rendelet elfogadása 
Felelős: Bogyay László intézményvezető 
  Polics József polgármester 
 

K.m.f. 
 

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