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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Mint ismeretes a közeljövőben a Dél-Balaton és Sió-völgye regionális kommunális hulladék-
gazdálkodási program keretében befejeződnek a komlói projektelemek (hulladékudvar, 
komposztáló, hulladékátrakó állomás) kiviteli munkái. 
 
A Komló-Víz Kft., mint az önkormányzati tulajdonú víziközmű üzemeltetője megkereste 
hivatalunkat és állásfoglalást kért (1. sz. melléklet) az alábbiakkal kapcsolatban. 
A társaság az üzemeltetési szerződés 4.2 pontja alapján a nem lakossági fogyasztók bekötése 
esetén jogosult a közműfejlesztési hozzájárulást a többször módosított 38/1995. Kormány 
rendeletben foglaltak szerint beszedni, melynek mértéke az ivóvíz és szennyvíz bekötéséhez 
kapcsolódóan 1 m3/nap mennyiség után 318 e Ft + ÁFA. 
 
Az üzemeltető ezt jelezte a hulladékudvar kivitelezőjének – az Euró Aszfalt Kft-nek – amely 
válaszlevelében tájékoztatást adott arról, hogy a pályázat keretében a közműfejlesztési 
hozzájárulás költségként nem kezelhető, külső szerv fejlesztési céljait a pályázat nem 
finanszírozza.  
 
Az ügy tisztázása érdekében hivatalunk megkereste a Balaton és Sió Térségfejlesztő Nonprofit 
Kft – mint a projektben gesztorként eljáró szerv – képviselőjét. A projektvezető szóban és 
írásban is megerősítette a fentieket és jelezte, hogy mivel Komló Város Önkormányzata a 
pályázat kapcsán kedvezményezetti körben van és a már említett létesítmények támogatási 
forrásból valósulnak meg, ez a kiírás értelmében kizárja azt, hogy az önkormányzat, vagy 
annak tulajdonában álló cég – esetünkben a Komló-Víz Kft. – más forrásból is bevételt 
szerezzen a létesítmények vonatkozásában (2. sz. melléklet). 
Ez kettős finanszírozásnak számít és egy EU-ellenőrzés során szabálytalansági eljárást, ezzel 
együtt büntetést és visszafizetési kötelezettséget von maga után, melyet a szabálytalanságot 
elkövető önkormányzat köteles megfizetni. 
A projektvezető tájékoztatást adott arról is, hogy a hulladékgazdálkodási projekt többi 
dunántúli telephelyén is szembesültek az érintettek a fenti problémával és az említett előírások 
figyelembevétele után minden esetben eltekintettek a díj befizetésétől.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és az illetékes 
bizottságok állásfoglalásainak a figyelembevételével fogadja el a határozati javaslatban 
foglaltakat. 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, valamint a 
gazdasági településfejlesztési bizottságok javaslatai alapján – megtárgyalta a regionális 
hulladékgazdálkodási projekt komlói létesítményeihez kapcsolódó közműfejlesztési díjról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 



A képviselő-testület a regionális hulladékgazdálkodási projekt keretében a komlói 2946/8, 0132 
és 2811/1 hrsz-ú ingatlanokon megvalósuló hulladékudvar, hulladékátrakó és komposztáló 
létesítmények közműhálózatba történő bekötése folytán felmerülő közműfejlesztési 
hozzájárulás üzemeltető felé való befizetésétől, mint a közművek tulajdonosa – tekintettel a 
pályázati előírásokra – eltekint. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Komló-Víz Kft.-t, mint üzemeltetőt tájékoztassa. 

 
  Határidő:  azonnal 
  Felelős:  Polics József polgármester  
 

Komló, 2011. március 23. 
 
         Polics József 
         polgármester 



1. sz. melléklet 
 

 
Feladó: Mester Zoltán [mester.zoltan@komloviz.hu] 
Küldve: 2011. március 4. 12:08 
Címzett: Városüzemeltetési Iroda Komló 
Tárgy: Fw: Komló hulladékudvar hálózatfejlesztési díj 
Horváth László irodavezető úr részére! 
  
Segítségeteket és állásfoglalásotokat kérem a tárgyi közműfejlesztési hozzájárulások díjának kivetése 
ügyében. 
Társaságunk az üzemeltetési szerződés 4.2. pontjában fogalatak alapján, a nem lakossági fogyasztók 
bekötése esetén a közműfejlesztési hozzájárulást a többször módosított 38/1995. Korm.rendeletnek 
megfelelően jogosult beszedni. Ettől a tulajdonos önkormányzat felmentése esetén tudunk eltekinteni. 
A Sportvölgyben megvalósuló hulladékudvar ivóvíz és szennyvíz bekötéséhez kapcsolódóan 1m3/nap 
mennyiség után összesen 318eFt +ÁFA közműfejlesztés vethető ki. 
A hulladék programhoz kapcsolódóan a volt szeméttelepnél épülő hulladékátrakó és komposztáló 
bekötései után is ilyen mértékű közműfejlesztési hozzájárulás kérhető. 
Társaságunk az előzetes közműegyeztetések alkalmával a közműfejlesztési hozzájárulás befizetésének 
szükségességét és mértékét minden esetben jelezte. 
Az e-mail további részében olvasható az EuroAszfalt Kft. közműfejlesztési hozzájárulás elengedése 
érdekében írt kérelme. 
  
Várom válaszotok! 
  
Üdvözlettel: 
  
   
Mester Zoltán 
üzemviteli igazgató 
Tel.: 72/582-213 
       30/9690086 
Fax: 72/481-064 
  
Komló-Víz Kft. 
7300 Komló, Kossuth L. u. 9. 
Cégjegyzékszám:02-09-065336 Baranya Megyei Cégbíróság Pécs 
 
  
 
 
-------- Eredeti üzenet --------  

Tárgy:  Komló hulladékudvar hálózatfejlesztési díj 
Dátum:  Fri, 25 Feb 2011 11:52:53 +0100 
Feladó:  Pintér Tamás <tpinter@euroaszfalt.hu> 

Címzett:  <hardine@komloviz.hu> 
 
 
 
Tisztelt Címzett! 
A MEKR Konzorcium tagjaként az EuroAszfalt Kft képviseletében az alábbiakkal keresem meg Önöket: 
Társaságunk kivitelezésében történik a Komló hulladékudvar kialakítása. A  víz- és szennyvízvezeték hálózatra 
történő rácsatlakozáskor jelezték felénk Hálózatfejlesztés hozzájárulási díj igényüket. Konzorciumunk a Dél-
Dunántúl területén létesítendő 20 telephely kapcsán több helyen szembekerült ezen problémával, amelyek 
minden esetben a díj fizetésétől való eltekintéssel végződtek. A jogosság igazolására küldöm csatoltan a 65. 
számú témára vonatkozó Mérnöki utasítást. Ennek első és harmadik bekezdésében megtalálható, hogy Projekt 
költségére külső szervezetek fejlesztési céljai nem támogathatók. Önkormányzati tulajdonú üzemeltető esetében 
pedig kettős finanszírozás valósulna meg. 

mailto:tpinter@euroaszfalt.hu%3e
mailto:hardine@komloviz.hu%3e


Csatoltan megküldöm még a tényállás elfogadása után az enyingi Önkormányzat konzorciumi partnerünknek 
adott nyilatkozatát a Hálózatfejlesztési Hozzájárulás elengedéséről. 
Amennyiben további igazolásokat tartanak szükségesnek kérjük, hogy a Balaton és Sió Térségfejlesztő 
Nonprofit Kft-vel – a beruházás megrendelői képviselőjével - (elérhetőség a csatolt nyilatkozatokban) a 
kapcsolatot felvenni szíveskedjenek. 
Üdvözlettel: 
  
Pintér Tamás 
EuroAszfalt Kft. 
 



2. sz. melléklet 
 
 
 
 

Feladó: Balaton és Sió KHT. [balaton.kht@t-online.hu] 
Küldve: 2011. március 21. 12:23 
Címzett: varosuzemeltetes.ph@komlo.hu 
Tárgy: Közműfejlesztési hozzájárulás kérdése 
Komló Város Önkormányzata 
Vikor Levente úr részére 
Kedves Levente, 
  
Mivel csak a második,- a címet helyesbítő- e-mail érkezett meg, az eredeti telefon beszélgetésünkön feltett 
kérdésedre próbálok válaszolni. 
  
Közműfejlesztési hozzájárulást a Komló Víz Kft. akkor jogosult kérni a Hulladékgazdálkodási Konzorciumtól, ha 
annak tulajdonosai között egy százalékban sem fordul elő olyan önkormányzat, amely az ISPA-KA 
hulladékgazdálkodási projekt kapcsán kedvezményezetti körben van. Ha valamely önkormányzat támogatott 
pénzből épülő létesítményében még más forrásból is bevételt szerez, (pld. közműfejl.), akkor az kettős 
finanszírozásnak számít és szabálytalansági eljárás megindítását vonhatja maga után, egy EU-ellenőrzés során. 
Ekkor a kiszabott büntetést és a visszafizetési kötelezettséget a szabálytalankodó önkormányzat fizeti. 
Üdv. 
Varga Gyula István 
ügyvezető-projektvezető 
Balaton és Sió Térségfejlesztő Nonprofit Kft. 
8600 Siófok, Hock János köz 2.II.em.7. 
Tel:06-84-506-708, Fax: 06-84-506-709 
Mobil:06-30-356-7769 
mail:balaton.kht@t-online.hu 
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