
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:   Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2014. szeptember 03-i rendkívüli üléséről 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes. Jelen van 9 fő képviselő. Mátyás János és Tasnádi László 
visszavonult, Kispál László, Jégl Zoltán, dr. Barbarics Ildikó és dr. Makra István 
Edéné igazoltan hiányoznak. A képviselő-testületi ülést 15 óra 00 perckor megnyitotta. 
Tájékoztatta a testületet, hogy a jegyzőkönyv rögzítése hangszalagon és írásban 
történik. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet, melyet a képviselő-testület 
kézfeltartással egyhangúlag elfogadott. 
 

1. sz. napirend 
 
Vízi közmű szolgáltatásra vonatkozó gördülő fejlesztési tervek jóváhagyása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Mester Zoltán Mohács-Víz Kft. ügyvezetője 
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és a Gazdasági településfejlesztési 
bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-
testület kézfeltartással egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

105/2014. (IX.3.) sz. határozat 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság, valamint a gazdasági, településfejlesztési 
bizottság állásfoglalása alapján - megtárgyalta a Viziközmű-szolgáltatás hosszú távú 
fenntarthatóságát biztosító gördülő fejlesztési tervekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 
11. §-a alapján előírt – az önkormányzat tulajdonába tartozó vízi közművekre 
vonatkozó, 15 éves időtartamra szóló – gördülő fejlesztési terveket az 1-6. sz. 
mellékletekben foglaltak szerint elfogadja. 
 



2. A vízi közmű pótlására, felújítására, fejlesztésére saját forrásként a vízi közmű 
birtoklásából és üzemeltetéséből befolyt bérleti díj áll rendelkezésre. Az ezt 
meghaladó fejlesztési igény pénzügyi fedezetéül hazai és uniós pályázati 
forrásból elnyert támogatások szolgálhatnak. 

 
3. Komló Város Önkormányzata, mint ellátásra kötelezett, a 7. sz. melléklet 

szerinti indokok alapján kéri a szolgáltatási díj módosítását aszerint, hogy a 
gördülő fejlesztési tervek jóváhagyásának eljárása során a hatóság a Mohács-
Víz Kft. teljes szolgáltatási területét egy vízi közmű rendszerként fogadja el.  
 

4. A Képviselő-testület a gördülő fejlesztési tervek jóváhagyásának hatósági 
eljárása során felhatalmazza a Mohács-Víz Kft. vezetését, hogy az 
önkormányzat nevében és helyette teljes jogkörrel eljárjon, az eljárásban Komló 
Város Önkormányzatát képviselje. Felkéri a Mohács-Víz Kft. vezetését, hogy a 
gördülő fejlesztési terveket határidőre a MEKH felé nyújtsa be.  

 
Határid ő:  2014. szeptember 15. 
Felelős:  Csollák István cégvezető 

 
5. A képviselő-testület a gördülő fejlesztési tervek hatósági jóváhagyásához 

szükséges 1.000.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjból a felhasználói 
egyenérték alapján Komló Város Önkormányzatra jutó rész fedezetéül 
legfeljebb 500.000,- Ft összeget biztosít a 2014. évi költségvetésben szereplő 
egyéb szolgáltatási kiadások (K337 rovat) terhére. 
Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változást a költségvetési rendelet soron 
következő módosításakor vezesse át.  
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
 

2. sz. napirend 
 
Mohács-Víz Kft részére KEOP pályázathoz fedezet felajánlása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Mester Zoltán Mohács-Víz Kft. ügyvezetője 
 
 
Polics József tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy ez a pályázat, mely a két épület 
energetikai korszerűsítésére vonatkozik, közel 80 millió forintos beruházási költséggel, 
60 %-os támogatási intenzitás mellett valósul meg.  
 
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 



Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-
testület kézfeltartással egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

106/2014. (IX.3.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság javaslatának figyelembevételével – megtárgyalta a Mohács-Víz Kft. KEOP 
pályázatához kapcsolódó fedezet-felajánlásról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1. A képviselő-testület örömmel veszi tudomásul, hogy a Mohács-Víz Kft a KEOP-

5.5.0/A/12-2013-0457 jelű pályázat keretében 45.786.678,- Ft összegű 60 %-os 
támogatást nyert el a Komló, Kossuth L. u. 9. sz. alatti ingatlan épületenergetikai 
korszerűsítésére. 
 

2. A képviselő-testület hozzájárul, hogy a Komló Város Önkormányzata tulajdonában 
álló komlói 2237/2 hrsz-ú ingatlanra a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0457 jelű pályázat 
biztosítékául 45.786.678,- Ft támogatási összeg és járulékai erejéig jelzálogjog 
kerüljön bejegyzésre. 

 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása 

érdekében járjon el, minden szükséges intézkedést és nyilatkozatot tegyen meg. 
 
Határid ő:  2014. október 5. 
Felelős:  Polics József 
 
 
A polgármester megköszönte a részvételt és 15 óra 05 perckor az ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
    dr. Vaskó Ernő     Polics József 
  címzetes főjegyző     polgármester 


