
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. május 7-én 
tartandó ülésére  

 
Az előterjesztés tárgya:  Vízi közmű felújítási keret terhére történő 

ivóvízvezeték kiváltások 
  

  
 

Iktatószám: 2542/2015.                    Melléklet: 2 db (helyszínrajzok) 
 

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Horváth László műszaki referens 
 
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 kapja: 
Baranya-Víz Zrt. (7300 Komló, Kossuth L. u. 9.) 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A vízi közmű hálózatot üzemeltető Baranya-Víz Zrt. április elején az alábbi két 
helyszínen jelezte az ivóvízhálózat kiváltásának a szükségességét. 
 

1. Közüzemi-völgy (1. sz. melléklet) 

A Közüzemi-völgyben a komposzttelep és a volt csecsemőotthon között 
magáningatlanokon húzódik az ivóvízellátó vezeték, amely többek között 
Kisbattyán ellátását is szolgálja. A vezeték 80 mm átmérőjű, azbesztcement 
anyagú, korát tekintve elhasználódott, gyakoriak a meghibásodások ezen a 
szakaszon. A vezeték nyomvonala hosszában „keresztülszeli” a 0188/1 hrsz-ú 
magántulajdonú ingatlant, korlátozva ezzel az ingatlan használatát, 
hasznosítását. 
Az ingatlan tulajdonosa jelezte az önkormányzat, illetve a szolgáltató felé, 
hogy a fenti ingatlan hasznosítását tervezi: a terület talajvíz mentesítésére 
szivárgó rendszert kíván építeni, illetve lovaglásra alkalmas nagyméretű sátor 
felállítását tervezi. A sátor rákerülne a meglévő ivóvízvezetékre, ami igen 
megnehezítené az esetleges hibaelhárítást. Alaphelyzetben közművezetékre, 
illetve annak biztonsági övezetébe nem helyezhető el építmény, de mivel 
ebben az esetben a meglévő vezeték hosszában keresztezi az ingatlant, ezért 
célszerű az új vezetéket úgy elhelyezni, hogy az minél kisebb mértékben 
korlátozza az ingatlan(ok) hasznosítását. A tervezett megoldás a 
helyszínrajzon jelölt nyomvonal, ami az ingatlan déli határánál helyezkedik 
el. A korszerűsítés megvalósításával egyrészt az elöregedett, amúgy is 
indokolt vezetékkiváltás megtörténhet, másrészt a vezeték olyan 
nyomvonalra kerül, ami nem zavarja az ingatlan(ok) használatát.  
A teljes felújítandó vezetékszakasz összesen mintegy 1300 fm hosszúságú, 
ebből I. ütemben most 763 fm kiváltása történik meg, az év második felében 
kerülhet sor a fennmaradó szakasz korszerűsítésére. Az I. szakasz kivitelezési 
költsége 2.011.000,- Ft+ÁFA. 
 

2. Újtelepi gyűjtőút (2. sz. melléklet) 

Az újtelepi gyűjtőút alsó szakaszának burkolata a Tavasz, illetve Akácfa 
utcáknál a tavaly szeptemberi esőzések következtében jelentősen károsodott. 
Az önkormányzat a Belügyminisztériumtól vis maior támogatást nyert a 
helyreállításra, a kivitelezési munkák megkezdődtek. A jelzett területen halad 
keresztül egy 200 mm átmérőjű acél ivóvízvezeték, amely szintén rossz 
állapotú, az elmúlt időszakban meghibásodások történtek a vezetékszakaszon. 
Annak érdekében, hogy a vis maior támogatással megvalósítandó útburkolat 
és útszegély helyreállítást ne kelljen egy esetleges újabb csőtörés miatt 
felbontani, célszerű ennek a vezetékszakasznak a kiváltása az aszfaltozási 
munkák elvégzése előtt.  
A kiváltással érintett vezetékszakasz hossza 84 fm, a rekonstrukció költsége 
1.964.287,- Ft+ÁFA. 

 



A Közüzemi-völgyben kiváltandó ivóvízvezeték építési munkáit a szolgáltató saját 
kockázatára áprilisban elvégezte, tekintettel arra, hogy az ingatlantulajdonos is 
megkezdte a tervezett építkezéseit. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az 
érintett bizottságok állásfoglalásainak a figyelembevételével az előterjesztésben 
szereplő ivóvízvezeték rekonstrukciós munkák megvalósítását hagyja jóvá. 
 
 
Határozati  javaslat: 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, 
a gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a viziközmű felújítási 
keret terhére történő ivóvízvezeték kiváltások tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1.) A Képviselő-testület a Közüzemi-völgyben található ivóvízvezeték szakasz 
rekonstrukcióját 2.011.000,- Ft+ÁFA összeggel, valamint az újtelepi gyűjtőút 
területén található ivóvízvezeték szakasz kiváltását 1.964.287,- Ft+ÁFA 
összeggel a költségvetési rendelet „Viziközmű felújítási keret” előirányzat 
terhére jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kapcsolódó 
vállalkozási szerződéseket az önkormányzat képviseletében aláírja. 
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester  
 
 

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron 
következő módosítása alkalmával az 1. pontban szereplő előirányzat 
változások átvezetéséről intézkedjen. 
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
 
 

Komló, 2015. április 27. 
 
 
 
 Polics József 
 polgármester 
 



1. sz. melléklet 
Közüzemi-völgy 

 

 



2. sz melléklet 
Újtelepi gyűjt őút 

 


