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Határozati   javaslat: 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester szóbeli előterjesztésében, a 
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 azonosító számú, „Komló város ellátatlan 
területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” című projekt 
keretében kiegészítő beruházás megvalósítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 

 

1. A Képviselő-testület az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. 
FIDIC Mérnöke által 2019. december 19-én kiadott mérnök határozatában 
előírtakkal összhangban jóváhagyja az alábbi utcákban a szennyvízcsatorna 
beruházás megvalósítását: 

� Dugovics T. utcai szennyvízcsatorna hálózat bővítése 

� Székely B. utca 1-9. sz. lakóházak szennyvíz elvezetésének kiépítése 

� Vörösmarty utcai szennyvízcsatorna bővítése 

A beruházás összköltsége nettó 59.769.456,- Ft, melynek fedezete a KEHOP-
2.2.1-15-2015-00013 azonosító számú, „Komló város ellátatlan területeinek 
szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” című 
projektben még rendelkezésre álló beruházási maradványösszeg. A képviselő-
testület a beruházás megvalósítása során csak az engedélyezési eljárásokkal 
kapcsolatban felmerülő hatósági és egyéb szolgáltatási díjak költségét 
biztosítja a víziközmű bérleti díj terhére.  

 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiegészítő 
beruházáshoz kapcsolódó szerződés módosítást a Szabadics Közmű- és 
Mélyépítő Zrt.-vel az önkormányzat képviseletében aláírja, valamint a 
kapcsolódó engedélyezési eljárások felfüggesztésének megszüntetését az 
engedélyező hatóságnál kérelmezze. 
 

Határid ő:  2019. december 31. 
Felelős:  Polics József polgármester  
 



3. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a kiegészítő beruházással 
kapcsolatos költségeknek a 2020. évi költségvetési rendeletben történő 
szerepeltetéséről intézkedjen. 

Határid ő:  2020. március 15. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

4. A Képviselő-testület felkéri a Baranya-Víz Zrt.-t, hogy a jóváhagyott 
rekonstrukciós munkáknak a Gördülő Fejlesztési Tervben történő átvezetéséről 
intézkedjen és a módosított Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal felé küldje meg. 
 

Határid ő:  2020. január 31. 
Felelős:  Csollák István vezérigazgató 

 
 

Komló, 2019. december 20. 
 
 
 
 Polics József 
 polgármester 










































































