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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló város 2015. évi költségvetési rendeletében a víziközmű felújítási keret 
előirányzaton 87.066 eFt szerepel. A költségvetési rendelet 5. § (5) bekezdése 
alapján a keret „felhasználásáról a képviselő-testület a szennyvízberuházáshoz 
kapcsolódó pályázat, illetve a kapcsolódó BM önerő pályázat ismeretében dönt”. 
Tekintettel arra, hogy a szennyvíz beruházási pályázat benyújtása jelenleg 
előkészítés alatt van, az idei évben a projekttel kapcsolatban várhatóan költség nem 
fog felmerülni. 
 
A víziközmű felújítási keret terhére idén eddig két ivóvízvezeték rekonstrukció 
került jóváhagyásra (50/2015. (V.7.) sz. határozat) 3.975 eFt összköltséggel. A 
szolgáltató Baranya-Víz Zrt. jelezte az önkormányzat felé, hogy az év végéig 
további rekonstrukciós munkák elvégzésére lenne szükség. Az előterjesztés 1. 
számú melléklete tartalmazza a javasolt felújításokat. 
 
A mellékletben felsorolt rekonstrukciós munkák teljes költsége nettó 11.334 eFt. A 
fentiek alapján a megvalósításhoz szükséges forrás a költségvetési rendelet alapján 
rendelkezésre áll, így a felújítási munkák jóváhagyása költségvetési rendelet 
módosítást nem igényel. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az 
érintett bizottságok állásfoglalásainak a figyelembevételével az előterjesztésben 
szereplő víziközmű 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 víziközmű felújítási 
keret terhére történő rekonstrukciós munkákkal kapcsolatos előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

A Képviselő-testület az 1. számú mellékletben felsorolt víziközmű 
rekonstrukciós munkák elvégzését nettó 11.334 eFt összköltséggel 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  
 

Komló, 2015. szeptember 23. 
 
 
 Polics József 
 polgármester 
 



Melléklet 
 

2015. évben a bérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós munkák 
 

• Vízellátás 
 
1. Tűzcsap és tolózár beépítések a meglévő ivóvízhálózaton:  

A munkálatok az alábbi helyszíneket tartalmazzák: 
- Majális téren 12 fm vezeték kiváltás, csomópont átépítés, és NA 200 
tolózár cseréje (946.000,- Ft) 
- József Attila utcában 12 fm vezeték kiváltás, csomópont átépítés, 2 
db NA 200, 1 db NA100 tolózár, és 1 db NA 100 föld feletti tűzcsap 
beépítése (343.000,- Ft) 
- Zobáki buszfordulónál lévő csomópont átépítése 1 db NA 200 tolózár 
beépítésével (130.000,- Ft). 

Indoklás: A létesítendő tűzcsap a József Attila utcai ingatlanok oltóvíz 
szükségletét biztosítja. A beépítendő tolózárakkal lehetőség adódik a 
Kossuth - Víztorony - Gesztenyési ivóvíztározókat összekötő, NA 200 
acélvezeték szakaszolására, ürítésére, öblítésére.  
A kórház vízellátását biztosító egyik bekötés is erről a vezetékről 
indul. 
A fenti munkák összköltsége nettó 1.419.000,- Ft, de ezen munkák 
elvégzése elengedhetetlen a Gördülő Fejlesztési Tervben is 
szerepeltetett, 2 db NA 300 (Zobák-Templom tér) ivóvízvezeték 
kiváltásának a megvalósításához. 
 

2. Szilvás Vértanúk utcában tolózár csere 
Tolózárakna átépítése, 3 db NA 100 tolózár cseréje (215.000,- Ft) 
A tolózárak elhasználódtak, üzemzavar esetén nem megbízható a 
működésük, cseréjük szükséges. 

 
3. Közüzemi-völgy II. ütem  

Az 50/2015. (V.7.) sz. határozatban jóváhagyásra került a Közüzemi-
völgyben, magáningatlanokon húzódó elhasználódott ivóvízvezeték 
kiváltásának I. üteme. Az előterjesztésben akkor már jeleztük, hogy az 
idei év második felében sor kerülhet a rekonstrukció II. ütemére. A II. 
ütemben építendő vezetékhossz 560 fm, anyaga DK90 KPE, 
bekerülési költsége nettó 1.750.000,- Ft. 
 
Vízellátás rekonstrukciós igény összesen nettó 3.384 eFt. 

 
 
 



• Szennyvízelvezetés és tisztítás 
A szennyvíztisztítási technológiából származó - magas víztartalmú - 
szennyvíziszap víztelenítésére eredetileg két azonos típusú gép állt 
rendelkezésre. Az alkatrészellátás megszűnése miatt, már csak az egyik 
gép működik, melynek karbantartásához a másik gép alkatrészei kerültek 
felhasználásra. Az összetett berendezés mechanikájának kopásai mára 
olyan szintre jutottak, hogy - azoknak összeadódó hatása miatt - az 
egyetlen kereskedelemben beszerezhető fő alkatrész (szűrő szalag) 
rendkívül rövid idő alatt elhasználódik.  
Pusztán a szűrő szalagok pótlása évente 1.000.000,- Ft-ot emészt fel. A 
gép teljes felújítást igényelne, amelynek megvalósítása az egyedi gyártású 
alkatrészek magas költsége miatt gazdaságtalan lenne. A javaslat egy új 
szalagszűrő prés berendezés beszerzése, amely most egy egyedi, 
kedvezményes árajánlat alapján nettó 7.950.000,- Ft-ért megvásárolható 
(TEKNOFANGHI-MONOBELT NP08-EK spec. típusú). 
 
A KEHOP pályázati konstrukcióra benyújtani kívánt pályázat műszaki 
tartalmában is szerepel igényként egy szennyvíziszap víztelenítő 
berendezés beszerzése, azonban jelenleg kérdéses, hogy egyrészt a 
támogatott műszaki tartalom része maradhat-e ez a berendezés, másrészt a 
beruházás időbeni megvalósítása mikorra tehető. Amennyiben a KEHOP 
pályázatban is sor kerül egy ilyen gép beszerzésére, úgy az eredeti 
állapotnak megfelelően a telepen 2 db szennyvíziszap víztelenítő gép fog 
rendelkezésre állni, hosszú távon növelve az üzemeltetés biztonságát. 

 
Viziközmű hálózat rekonstrukciós igénye összesen nettó 11.334 eFt. 

 


