
K I V O N A T 

 
a képviselő-testület 2017. augusztus 22-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

40/2017. (VIII.22.) sz. határozata 
Megállapodás Komló Város és kistérségi víziközmű-rendszerek ellátásért felelős 

önkormányzatainak képviseletéről. 

 

 

A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján megvitatta a „Megállapodás Komló 

Város és kistérségi víziközmű-rendszerek ellátásért felelős önkormányzatainak 

képviseletéről” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:  

 

 

1. Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ellátásért felelős a 11-33923-1-

007-01-10 hivatali azonosítóval rendelkező II.1 megnevezésű, valamint a 21-26408-2-007-00-

00 hivatali azonosítóval rendelkező, II. 24. megnevezésű komlói kistérségi szennyvízelvezető 

víziközmű-rendszerekre vonatkozóan a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivataltól kapott VKEFFO_2017/2068-1 (2017) és VKEFFO_2017/2074-1 (2017) 

ügyiratszámú levelek és a Vksztv. 61/B. § valamint az 5/G. § előírásainak megfelelően az 

ellátásért felelős önkormányzatokkal létre kívánja hozni a "Megállapodás a 11-33923-1-007-

01-10 hivatali azonosítóval rendelkező II.1 Komló Város és kistérségi ivóvízellátó víziközmű-

rendszeren ellátásának biztonsága érdekében", valamint a "Megállapodás a 21-26408-2-007-

00-00 hivatali azonosítóval rendelkező II.24 megnevezésű, Komló Város és kistérségi 

szennyvízelvezető víziközmű-rendszeren ellátásának biztonsága érdekében" című 

megállapodásokat. 

 

A Képviselő-testület egyetért azzal, és a többi érintett településnek javasolja, hogy mindkét, a 

fentiekben megjelölt víziközmű-rendszer ellátásért felelőseinek képviseletét Komló Város 

Önkormányzata lássa el. 

 

 

2. Az ellátásért felelősök a 11-33923-1-007-01-10 hivatali azonosítóval rendelkező II.1 

megnevezésű, Komló Város és kistérségi ivóvízellátó víziközmű-rendszeren fennálló 

tulajdoni érdekeltségének nettó könyv szerinti értékét és tulajdoni arányát az alábbiak szerint 

rögzítik: 

 
Bodolyabér település nettó könyv szerinti érték: 35.785.195,-Ft Tulajdoni aránya: 0,92% 

Komló település nettó könyv szerinti értéke: 2.819.544132,-Ft Tulajdoni aránya: 88,52% 

Liget település nettó könyv szerinti értéke: 60.768.254,-Ft Tulajdoni aránya: 1,42% 

Magyarhertelend település nettó könyv szerinti érték: 94.196.935,-Ft Tulajdoni aránya: 1,99% 

Magyarszék település nettó könyv szerinti érték: 142.074.557,-Ft Tulajdoni aránya: 3,32% 

Mánfa település nettó könyv szerinti érték: 87.817.143,-Ft  Tulajdoni aránya: 2,47% 

Mecsekpölöske település nettó könyv szerinti érték: 37.800.891,-Ft Tulajdoni aránya: 1,36% 

 

A 21-26408-2-007-00-00 hivatali azonosítóval rendelkező, II. 24. megnevezésű komlói 

kistérségi szennyvízelvezető víziközmű-rendszer vonatkozásában: 

 



Bodolyabér település nettó könyv szerinti érték: 120.944.374,-Ft           Tulajdoni aránya: 7,29% 

Komló település nettó könyv szerinti értéke:183.478.221,-Ft                  Tulajdoni aránya: 17,28% 

Liget település nettó könyv szerinti értéke: 141.572.748,-Ft                    Tulajdoni aránya: 7,78% 

Magyarhertelend település nettó könyv szerinti érték: 377.904.536,-Ft   Tulajdoni aránya: 20,81% 

Magyarszék település nettó könyv szerinti érték: 423.777.994,-Ft           Tulajdoni aránya: 26,46% 

Mánfa település nettó könyv szerinti érték: 302.305.524,-Ft                    Tulajdoni aránya: 11,32% 

Mecsekpölöske település nettó könyv szerinti érték: 139 528 343,-Ft      Tulajdoni aránya: 9,06%  

 

 

3. A Képviselő-testület tudomásul veszi, és utólagosan jóváhagyja az előterjesztés 1-2. számú 

mellékleteit képező 1. pontban körülírt megállapodások polgármester által történő aláírását.  

  

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Hohn Krisztina  polgármester 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Hohn Krisztina s.k. 

   címzetes főjegyző         polgármester 


