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Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2019. február 21-én 

tartandó ülésére 
 
Az előterjesztés tárgya: Pályázat benyújtása a Komló, Kossuth Lajos utca 
ivóvízvezeték rekonstrukciós munkáinak támogatására 

 
Iktatószám:  2241-1/2019,  Melléklet:  
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Breitenbach József műszaki ügyintéző 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
 
Bizottság Hatáskör 
Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság 

SZMSZ 1. sz. melléklet II/C. 10. pont. 

Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 9. pont 
 
 
Meghívott: - 
Mester Zoltán üzemigazgató – Baranya-Víz Zrt. 
 
 

A határozatot kapják: - 
Baranya-Víz Zrt. (7300 Komló, Kossuth L. u. 9.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázatot hirdetett a Vízközművek Állami 
Rekonstrukciós Alapjából nyújtott támogatásra, amelynek célja a Gördülő Fejlesztési Tervben 
rögzített, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott 
rekonstrukciók megvalósítása, a víziközmű-rendszerek műszaki állapotának javítása. 
A felhívásra települési önkormányzatok - mint a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 
szerint ellátásért felelős - nyújthatnak be pályázatot. 
 
A pályázattal érintett rekonstrukció teljes költsége önrészből (saját forrás) és vissza nem 
térítendő támogatásból kerül biztosításra. A támogatás folyósítására a rekonstrukció 
megkezdését megelőzően, előlegként, egy összegben kerül sor.  
  
A pályázónak a fejlesztési igény költségeinek legalább 30 %-ával kell rendelkeznie (önrész).  
Sikeres pályázat esetén a fejlesztési igény költségeinek legfeljebb 70 %-át, de legalább 10 
millió és legfeljebb 100 millió Ft támogatási összeget az állam a Víziközművek Állami 
Rekonstrukciós Alapjából biztosítja.  
 
A pályázat benyújtási határideje 2019. február 28., a pályázatokat elektronikus adathordozóra 
mentve és papír alapon aláírással hitelesítve is be kell nyújtani. 
A beérkező pályázatok egyszerre kerülnek feldolgozásra, szakmai (műszaki) és pénzügyi 
szempontok szerint kerülnek értékelésre, a miniszter a pályázati forrás odaítéléséről saját 
hatáskörben dönt. A támogatott rekonstrukciót legkésőbb 2020. március 31. napjáig meg kell 
valósítani. 
 
A pályázati felhívás rendszeréhez igazodva Kossuth Lajos utca ivóvízvezeték rekonstrukciós 
munkái szerepelnek a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által a múlt évben 
jóváhagyott Gördülő Fejlesztési Tervben. 
 
A BARANYA-VÍZ Zrt. munkatársai a tárgyi ivóvízvezeték rekonstrukciós munka keretében, 
a Kossuth L. u.-Bajcsy-Zs.u. kereszteződéstől a Kossuth L. u.-Ady E. u. kereszteződésig tartó 
516 fm-es vezetékszakaszon új gerincvezeték és kapcsolódó bekötések kiépítését tervezik – a 
régi azbesztcement vezeték kiváltására. 
Az idei komlói útépítési rekonstrukciós programnak része a Kossuth utcának ezen szakasza is, 
amit a Magyar Közút Nonprofit Zrt. végez, ezért is fontos az ivóvízvezeték rekonstrukciós 
munkák elvégzése az aszfaltozás előtt. 
  
Az ivóvízvezeték rekonstrukciós munkák költsége összesen bruttó                                        
26. 695. 400,- Ft. Az igényelhető bruttó 18. 686. 780,- Ft támogatást figyelembe véve a szük-
séges önerő bruttó 8. 008. 620,-Ft.  
 
A saját forrást a 2018 évi „víz- és szennyvízhálózat bérleti díj (eszközhasználati díj)” 
előirányzat terhére javaslom biztosítani.  
 



 
 

Amennyiben a pályázat elbírálása során a maximális támogatást a pályázat nem nyeri el, úgy 
a szükséges nagyobb mértékű önerő fedezetének biztosítása érdekében a tárgyi beruházással 
kapcsolatos napirendet a képviselő-testület elé ismét beterjesztjük. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést az érintett bizottságok 
állásfoglalásának figyelembevételével tárgyalja meg, és döntsön a pályázat benyújtásáról. 
 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 
 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
gazdasági és településfejlesztési, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a „Pályázat benyújtása a Komló, Kossuth Lajos utca 
ivóvízvezeték rekonstrukciós munkáinak támogatására” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1. A képviselő-testület „Komló, Kossuth Lajos utca ivóvízvezeték rekonstrukciós munkái” 

támogatásának érdekében pályázat benyújtását határozta el az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium által hirdetett pályázati felhívásra. 
 

2. A beruházás teljes bekerülési költsége bruttó 26. 695. 400,-Ft, melyhez a képviselő 
testület összesen bruttó 8. 008. 620,- Ft saját forrást biztosít a 2018 évi „víz- és 
szennyvízhálózat bérleti díj (eszközhasználati díj)” előirányzat terhére. 
A képviselő-testület a végleges bérleti díj ismeretének hiányában utasítja a jegyzőt, hogy 
a 2018 évi eszközhasználati díj a fenti sajátforrás összeggel kiegészítve kerüljön 
betervezésre a 2019. évi költségvetésbe.  

 
Határid ő:   2019. február 22. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
    
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció határidőre 

történő benyújtására, valamint a pályázattal kapcsolatban szükséges nyilatkozatok 
megtételére.  

 
Határid ő:  2019. február 26. 
Felelős:  Polics József polgármester   
 
 
K o m l ó, 2019. február 13. 
 
 
 
         

Polics József 
        polgármester 


