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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A Komló, Mecsekjánosi-puszta 0177 hrsz-ú vízfolyás feletti híd kb. 50 éve nyújt közlekedési 
lehetőséget a patak két oldalán lévő 0185 hrsz-ú önkormányzati, és 0184 hrsz-ú állami 
tulajdonú – és a Mecsekerdő Zrt. kezelésében lévő – utak összekötésével, biztosítva a helyi 
lakosság által művelt zártkertek és az erdészet által kezelt állami erdőingatlanok 
megközelíthetőségét.  
A híd annak idején lakossági összefogással, társadalmi munkában készült el, melyben 
segítséget nyújtott a Mecsekerdő Zrt. jogelődje is.  
Az építmény az ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel, állapota jelentősen leromlott, 
mindenki már csak saját felelősségére használhatja. Tekintettel a terület közlekedésében 
betöltött fontos szerepére indokolt a teljes felújítása, ezzel a közlekedés hosszútávra szóló, 
biztonságos megoldása.  
 
Fentiek érdekében korábban már megkerestük a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t, mint a 
0177 hrsz alatti vízfolyás tulajdonosát , valamint a Mecsekerdő Zrt. vezetését. 
Az MNV Zrt. álláspontja az, hogy a tárgyi építmény nem a vízfolyás tartozéka, az utólag 
került megépítésre és az úton közlekedők érdekeit szolgálja. Ennek megfelelően az érdekelt 
felek, ezen belül is elsősorban az önkormányzat és az erdészet közös vállalásaként kell, hogy 
a híd helyreállítása megtörténjen. 
A Mecsekerdő Zrt. jelezte, hogy számukra a híd fontos, ezért egy személyes egyeztetésen 
elhangzott, hogy a beruházási és fenntartási költség 50 %-át a társaság biztosítja. 
A felújítással kapcsolatban állásfoglalást kértünk szakmérnöktől, aki a helyszíni szemlét 
követően szakvéleményében kifejtette, hogy a jelenlegi szerkezet helyett új építmény 
létesítése szükséges, aminek a bekerülés költsége bruttó 6 M Ft. A tervezési költség az 
árajánlat szerint 360.000,- Ft. 
Az új építmény tervezésére a szerződést még december elején célszerű megkötni, hogy az 
engedélyezési tervek mielőbb elkészülhessenek és elindíthassuk az engedélyezési eljárást.  
A munkálatok a kiválasztott kivitelezővel és a Mecsekerdő Zrt-vel kötött háromoldalú 
szerződés megkötését követően, az engedély birtokában tavasszal megkezdődhetnek. 
A 0177 hrsz alatti vízfolyás tulajdonosától a beruházáshoz történő hozzájárulást írásban már 
megkértük.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az érintett 
bizottságok állásfoglalásának figyelembevételével a határozati javaslatban foglaltakat fogadja 
el.  
 
Határozati javaslat: 
 
Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
pénzügyi, jogi és ellenőrzési, valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság 
állásfoglalása alapján – megtárgyalta a Komló, Mecsekjánosi-puszta 0177 hrsz alatti híd 
felújítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület tájékozódott a tárgyi híd állapotáról és tekintettel a helyi 
közlekedésben betöltött szerepére, annak felújítását határozza el. A felújítási 
munkák engedélyezéséhez szükséges tervdokumentáció 360.000,-Ft összegű 
díjának fedezetéül a költségvetési rendelet 8. sz. mellékletében szereplő „tervezési 
keret” megnevezésű előirányzatot jelöli meg. 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változását a 
költségvetési rendelet soron következő módosításakor szerepeltesse. 



 
Határidő:  értelem szerint  
Felelős:   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
2. A bruttó 6 M Ft kiviteli költségű beruházást az önkormányzat a korábbi 

egyeztetések alapján a Mecsekerdő Zrt-vel (7623 Pécs, Rét u. 8.) közösen valósítja 
meg, melyhez a képviselő-testület 3 M Ft összeget biztosít a 2014. évi költségvetés 
terhére.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beruházáshoz kapcsolódó 
tervezési és kiviteli szerződések aláírására, továbbá felkéri, hogy jelen döntésről a 
Mecsekerdő Zrt-t és a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t a határozat egy-egy 
példányával tájékoztassa. 
Utasítja a jegyzőt, hogy a beruházásra jóváhagyott – önkormányzat által 
biztosítandó – kiviteli költséghányad összegét a 2014. évi költségvetés 
összeállításakor vegye figyelembe. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
   

 
 
Komló, 2013. november 20. 
 
 
        Polics József 
        polgármester 
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