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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. július 14-i ülésén tárgyalta 
a dávidföldi lakótelkek közművesítése tárgyú előterjesztést. Akkor a terület 
szennyvízhálózat bővítési munkáira bruttó 18.406.000,-Ft költséget hagyott jóvá a 
2016. évben esedékes vízi közmű bérleti díj terhére. A víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény módosulása miatt ez évtől önkormányzatunkat nem 
illeti meg a hálózatfejlesztési hozzájárulás. Ennek értelmében az előző években ezen 
a címen befizetett, és szolgáltatónál nyilvántartott, összességében bruttó 6.112.100,-
Ft összeg felhasználása célszerű a tervezett szennyvízhálózat bővítési munkák 
elvégzése érdekében, csökkentve ezáltal a vízi közmű bérleti díjból biztosítandó 
költséget. 
 
Fentiek alapján a korábban hozott határozat módosítása szükséges, mely szerint a 
bruttó 18.406.000,-Ft-os összberuházási költség bruttó 6.112.100,- Ft összegben 
hálózatfejlesztési hozzájárulásból, bruttó 12.293.900,-Ft összegben pedig a 2016. 
évben esedékes vízi közmű bérleti díjból kerül finanszírozásra.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az 
érintett bizottságok állásfoglalása figyelembevételével a határozati javaslatban 
foglaltakat hagyja jóvá.  
 
Határozati  javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési 
bizottság, valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság javaslatainak 
figyelembevételével – megtárgyalta a dávidföldi lakótelkek közművesítése tárgyban 
hozott 131/2016. (VII.14.) sz. határozat módosítása c. napirendet. 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a dávidföldi lakótelkek 
közművesítése tárgyú 131/2016. (VII.14.) sz. határozata az alábbiak szerint 
módosul: 
 

 
1.) A képviselő-testület jóváhagyja a Komló, dávidföldi lakóterületen tervezett – 

az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő – közműhálózat-bővítési 
munkák elvégzését bruttó 23.365.350,-Ft bekerülési költséggel.  
 
A szennyvízhálózat bővítési munkáinak elvégzéséhez szükséges bruttó 
18.406.000,-Ft költséget bruttó 6.112.100,-Ft összegben az önkormányzatot 
korábban megillető – a szolgáltatónál lévő – hálózatfejlesztési hozzájárulás 
terhére, bruttó 12.293.900,-Ft összegben pedig a 2016. évben esedékes vízi 
közmű bérleti díj terhére biztosítja azzal, hogy a költségvetési rendelet soron 
következő módosítása során egyező összegben a vízi közmű bérleti díjból a 
jelen beruházáshoz felhasználni tervezett összeggel a bevételi előirányzatot 
meg kell emelni. 



 
A gázhálózat bővítés bruttó 2.895.600,-Ft, valamint közvilágítási hálózat 
bővítés bruttó 2.063.750,-Ft költségeinek fedezetéül a képviselő-testület a 
költségvetési rendelet 7. sz. mellékletében szereplő „Pályázatokhoz 
kapcsolódó ingatlanvásárlások fedezete” előirányzatot jelöli meg.  
 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat-változások 
átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása során 
gondoskodjon. 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt 
beruházási munkákkal kapcsolatos vállalkozási szerződéseket a beszerzési 
eljárásokban nyertes vállalkozókkal megkösse. 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

 
Komló, 2016. szeptember 12. 
 
 
 Polics József 
 polgármester 



1.sz. melléklet 
 

 


