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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. május 28-i ÜLÉSÉRE 

 

 

Az előterjesztés tárgya: A Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása 
 

A napirend előterjesztője: Hohn Krisztina polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Baranya-Víz Zrt. 2018. május 15. napján tartotta felügyelőbizottsági ülését és közgyűlését, 

melyen elfogadta a Baranya-Víz Zrt. 2017. évi beszámolóját és kapcsolódó dokumentumait 

(kiegészítő melléklet, könyvvizsgálói jelentés és üzleti jelentés), valamint a 2018. évi üzleti 

tervét. A beszámoló, kiegészítő melléklete és az üzleti jelentés az előterjesztés 9-11. számú 

mellékletét képezik. A kiegészítő melléklet kapcsán felhívom a figyelmet arra, hogy annak 9. 

oldalán a 3. c) pont szerinti táblázatban hibásan szerepel a tárgyévi adózott eredmény: 

ténylegesen -29.400. ezer forint a mellékletben szereplő -19.096 ezer forint helyett. A 

könyvvizsgálói jelentés (2/A sz. melléklet) a helyes összeget tartalmazza. A közgyűlési 

jegyzőkönyv az előterjesztés 14. számú mellékletében, a 2018. évi üzleti terv a 12. számú 

mellékletben található, míg a 1-8. számú mellékletek a közgyűlés további napirendjeihez 

kapcsolódó előterjesztéseket tartalmazzák.  

 

A közgyűlés a beszámolón túlmenően tárgyalta egyebek mellett a Baranya-Víz Zrt.-ben 

végrehajtott szervezeti átalakításról szóló – az ügyvezetés által adott – tájékoztatást (4. sz. 

melléklet). A Várady Könyvvizsgáló Kft. szakértői véleménye szerint a megvalósított 

változtatások által éves szinten több mint 52 millió forint összegű megtakarítás realizálható a 

bruttó bérköltségeket érintő megtakarításokból eredően. A szervezeti átalakítás egy 

funkcionális szervezet létrehozására irányult, melyben az erőforrásokat és hatásköröket 

szakmai feladatok és szerepek alapján osztják fel. A különböző szervezeti egységek vezetői 

felelősek a saját erőforrásaik felhasználásáért, a szakmai színvonalért és az egymás közötti 

kapcsolattartásért is. Továbbra is a központ van döntő pozícióban, a szervezeti egységek 

pedig végrehajtják a döntéseket. Ez a szervezeti felépítés megszüntette a párhuzamos 

hatásköröket, és bérköltség csökkentésére adott lehetőséget. 

 

A közgyűlés tárgyalta továbbá a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal azon 

döntését is, mely szerint a Baranya-Víz Zrt.-ben 2015 óta alkalmazott eszközhasználati díj 

mértékének megállapítása jogsértő. (6. sz. melléklet) A Baranya-Víz Zrt. tulajdonos 

önkormányzatai még 2014 decemberében döntöttek úgy, hogy az eltérő mértékű 

eszközhasználati díjak megszüntetése érdekében a használati díj mértéke egységesen a nettó 

lakossági víz- és csatornadíj árbevétel 10%-aként kerül megállapításra. A MEKH 2016-2017. 

évben tartott ellenőrzése során a díjmegállapítás módját nem kifogásolta. A MEKH 

VKEFFO_2018/2164-2 (2018) sz. határozatával megállapította, hogy a Baranya-Víz Zrt. 
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jogelődje, a Mohács-Víz Kft. 33/2014.(XII.11.) Tgyh-val bevezetett és a szolgáltató által 

továbbiakban alkalmazott használati díj az üzemeltetési szerződésekben nem került 

átvezetésre, ezért alkalmazásuk ilyen módon nem megfelelő. A MEKH határozat felszólította 

a szolgáltatót, hogy a 2015. július 1-jén hatályos üzemeltetési szerződésben meghatározott 

használati díjak alapulvételével számolja el a 2015. évi eszközhasználati díjat és a díjeltérés 

tekintetében 2018. december 31-ig számoljanak el egymással. 

 

A Baranya-Víz Zrt. igazgatósága javasolta annak elfogadását, hogy a tagönkormányzatok és a 

Zrt. az elszámolás alapjául tekintik az eddig kiszámlázott eszközhasználati és bérleti díjat, a 

2015. évi eszközhasználati díj mértékét az érintett időszakra vonatkozóan elszámoltnak, 

pénzügyileg rendezettnek tekintik, utólagos igényt ezzel kapcsolatban egymás felé nem 

támasztanak. A Felek a 2015. évi díjra vonatkozó elszámolásukat irányadónak tekintik a 

2015. évet követő évekre vonatkozóan is addig, ameddig a törvényi felhatalmazás alapján a 

MEKH Elnöke rendeletben meg nem határozza az irányadó használati díjat. A megállapodás 

tervezetét a 13. sz. melléklet tartalmazza. A Baranya-Víz Zrt. – számítva arra, hogy a 

tagönkormányzatok nagyobb részével sikerül megkötni a jelzett megállapodást, de 

felkészülve arra is, hogy lesznek önkormányzatok, amelyek azt nem írják alá – céltartalékot 

különített el 62,5 millió forint összegben.  

 

Amennyiben a díjkülönbözet visszafizetésre kerül az önkormányzatok számára, úgy ez a 

szolgáltató számára 100-120 millió forint többletkiadást jelentene, amely a Zrt. saját 

tőkéjének elvesztéséhez vezet. Ez esetben az önkormányzatok számára a tőkepótlás érdekében 

pótbefizetést szükséges előírni, ellenkező esetben a Baranya-Víz Zrt. átalakulásáról vagy 

megszűnéséről kell dönteni. Amennyiben visszafizetésre nem kerül sor, úgy tárgyév 

tekintetében a könyvvizsgáló által jelzettekkel összhangban a saját tőke meghaladja a jegyzett 

tőkét és így nincs szükség tőkepótlásra. Felhívom a figyelmet arra, hogy amennyiben az üzleti 

tervben jelzett 2018. évi 90 millió forintos nagyságrendű veszteség realizálódik, úgy a MEKH 

által előírt visszafizetési kötelezettség híján is tőkepótlási igény jelentkezik a jövő évben. 

 

A közgyűlés teljes anyagának kiküldésére terjedelmi okokból nem került sor; a teljes 

dokumentáció – ide értve a közgyűlés által tárgyalt felügyelő bizottsági tájékoztatók anyagait 

– hétfői és szerdai napokon hivatali időben megtekinthetők a Komlói Közös Önkormányzati 

Hivatal 228. szobájában.  

 

A közgyűlés valamennyi határozatot egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta 

el. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Baranya-Víz Zrt. közgyűlési döntéseit tárgyalja 

meg, és Mánfa Község Önkormányzatának képviseletében, Polics József polgármester úr 

határozathozatalok során leadott szavazataival együtt, utólagosan hagyja jóvá! 

 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 

 

A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján megvitatta a Baranya-Víz Zrt. 2018. 

május 15-én megtartott közgyűlésével kapcsolatos előterjesztést, és a következő határozatot 

hozza: 

 

1. A képviselő-testület megismerte a Baranya-Víz Zrt. 2018. évi beszámolóját és 

mellékleteit, és azokat – figyelemmel a könyvvizsgálói jelentésre is – elfogadja. 
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2. A képviselő-testület megismerte és elfogadja a Baranya-Víz Zrt. 2018. évi üzleti tervét. 

 

3. A képviselő-testület megismerte és jóváhagyja a társaság 2018. május 15. napján tartott 

közgyűlésén hozott 1-10/2018. (05. 15.) számú határozatokat, valamint jóváhagyja a 

döntéshozatalok során Mánfa Község Önkormányzat képviseletében leadott szavazatokat. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az eszközhasználati díjak 

elszámolásával kapcsolatos, a 13. számú melléklet szerinti megállapodást aláírja, és a 

megtett intézkedésről a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt tájékoztassa.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a Baranya-Víz Zrt. jövőjét érintő ügyekben folyamatosan 

tájékoztassa a képviselő-testületet, illetve szükség esetén külön előterjesztés keretében 

kezdeményezzen testületi döntéshozatalt. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Hohn Krisztina polgármester 

   Csollák István vezérigazgató 

   Mester Zoltán üzemigazgató 

   

Komló, 2018. május 23.  

 

                         Hohn Krisztina 

          polgármester 


