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

2014. november 17-i rendkívüli üléséről 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes. Jelen van 11 fő képviselő, dr. György Zóra, dr. Makra István Edéné, 
Mink Ernő és Molnár Zoltánné igazoltan hiányzik. A képviselő-testületi ülést 11 óra 
05 perckor megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy a jegyzőkönyv rögzítése 
hangszalagon és írásban történik. 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendet, melyet a képviselő-testület kézfeltartással, 
egyhangúlag elfogadott. 
 

1. sz. napirend 
 
Szennyvíz beruházási pályázat benyújtása a KEHOP-2.2.1-14 számú pályázati 
konstrukció keretében 
 
Előadó:  Polics József polgármester 
 
 
Polics József tájékoztatta a képviselő-testületet a szóbeli előterjesztésről. Augusztus 
vége óta ismert, hogy kiemelt kormányzati projektként a 2014-2020. évi költségvetési 
időszak terhére megvalósulhat a komlói szennyvízhálózat bővítése, illetve a 
szennyvíztelep rekonstrukciója című pályázat. Mivel ez a 2014-2020. évi időszakra 
esik, már nem KEOP, hanem KEHOP néven fut. A pályázat a napokban került 
feltöltésre, melyből kiderült, hogy új határozati javaslatra van szükség. Ahhoz hogy a 
mai napra kiszabott határidőre a pályázat feltöltésre és benyújtásra kerüljön, rendkívüli 
képviselő-testületi ülés összehívására volt szükség. Korábban a testület által 
jóváhagyott beruházási keret közel 16 millió forinttal csökken a Bajcsy-Zsilinszky utca 
csak félpályás helyreállítása miatt. Ezáltal a belső számarányok is, a tartalékkerettől 
kezdve minden megváltozik, illetve a beruházás nem a 2014-2015. éveiben valósul 
meg, hanem a 2015-2016. évben. 2015-ben meg fog valósulni a hálózatépítés, a 
szennyvíztelep rekonstrukciója is. A telepnél hat hónapos próbaüzem lesz, mely 
mindenképpen áthúzódik 2016-ra. Természetesen a változások kapcsán az önerő is 
csökken, de úgy, ahogy az összes többi beruházásnál, itt is megpályázásra kerül az 
önerő kiegészítő pályázat, amint támogatási szerződés jön létre. Nem kell új 
közbeszerzési eljárást lefolytatni, mert az eddigi eljárás és kivitelezői szerződések 
érvényesek.  
 
A Gazdasági és településfejlesztési és a Pénzügyi 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: 
 

130/2014. (XI. 17.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési, 
valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével 
– megtárgyalta a szennyvíz beruházási pályázatnak a KEHOP-2.2.1-14 számú 
pályázati konstrukció keretében történő benyújtásáról szóló előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület a „Szennyvíz beruházási pályázat benyújtása a KEOP-
1.2.0/09-11 számú pályázati konstrukció keretében” tárgyú 85/2013. (V. 30.) 
határozatát visszavonja. 

2. Képviselő-testület jóváhagyja a „Komló város ellátatlan területeinek 
szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” megnevezésű 
pályázat benyújtását a KEHOP-2.2.1-14 számú pályázati konstrukció keretében. 
A beruházással érintett ingatlanok listáját a határozat 1. számú melléklete 
tartalmazza. 
 
A Képviselő-testület a beruházás teljes költségigényét nettó 864.282.608,- 
Ft+ÁFA összegben határozza meg.  

A Megvalósíthatósági Tanulmány részeként elkészített költség-haszon elemzés 
alapján számított támogatási intenzitás mértéke: 86,94 %. A támogatás 
intenzitás alapján Komló Város Önkormányzata a tárgyi beruházás 
megvalósításához a nettó beruházási összeget figyelembevéve, 751.407.298,- Ft 
támogatást igényel.  
A beruházás összköltségének, illetve az igényelt támogatásnak a különbözetét, 
112.875.310,- Ft-ot saját forrásként biztosítja az önkormányzat az alábbiak 
szerint: 

 
(Adatok Ft-ban) 2015. évi ütem 2016. évi ütem Összesen 
KEHOP támogatás 741.478.922,- 9.928.376,- 751.407.298,- 
Saját forrás 111.383.882,- 1.491.428,- 112.875.310,- 
Összesen 852.862.804,- 11.419.804,- 864.282.608,- 
 
 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról 
intézkedjen és egyben felhatalmazza, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 
valamennyi dokumentumot aláírja.  
 
Határid ő:  2014. november 17. 
Felelős:  Polics József polgármester 



 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a saját forrás részbeni 

kiváltásával kapcsolatban a 2014-2020. időszakra vonatkozó EU Önerő Alap 
felé történő támogatási igény benyújtásának a lehetőségét vizsgálja meg. 

 
 

Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
 

4. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2015. és 2016. évi költségvetések 
tervezése során a kapcsolódó előirányzatokat szerepeltesse. 

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
A polgármester bejelentette, hogy a következő képviselő-testületi ülésre 2014. 
december 04-én kerül sor, mely 9 órakor kezdődik. Az ülést 11 óra 10 perckor bezárta. 
 

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



1. számú melléklet 
a 130/2014. (XI.17.) sz. határozathoz 

 
„Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep 

korszerűsítése” megnevezésű pályázat megvalósítási helyszínei 
 
 
I. Szennyvíztisztító telep korszerűsítése: 090 hrsz. 
 
II. Szennyvízcsatorna építés 
 
 SZ-1-0-0 jelű vezeték (Esze Tamás utca) 

Hrsz. Cím Igénybevétel módja 
3403 Esze Tamás utcai közterület gerincvezeték 
3684 Esze Tamás utcai közterület gerincvezeték 
3381 Attila u. 20. sz. házi bekötés 
3382 Beépítetlen terület (Esze Tamás 

utca) 
Attila u. 20. sz. lakóház bekötése 
miatt szolgalmi joggal érintett 

3379 Attila u. 22. sz. házi bekötés 
3378 Attila u. 24. sz.  házi bekötés 
3375 Attila u. 26. sz. házi bekötés 
3373 Attila u. 28. sz. házi bekötés 
3371 Attila u. 30. sz. házi bekötés 
3369 Attila u. 32. sz.  házi bekötés 
3368 Attila u. 34. sz. házi bekötés 
3365 Attila u. 36. sz. házi bekötés 
3362 Attila u. 38. sz. házi bekötés 
3360 Attila u. 40. sz. házi bekötés 
3358 Attila u. 42. sz. házi bekötés 
3356 Attila u. 44. sz. házi bekötés 
3355 Attila u. 46. sz. házi bekötés 
3352 Attila u. 48. sz. házi bekötés 
3351 Attila u. 50. sz. házi bekötés 
3685 Attila u. 50/a. sz. házi bekötés 

3687/5 Attila u. 50/b. sz. házi bekötés 
3687/9 Attila u. 50/c. sz. házi bekötés 
3687/11 Attila u. 50/d. sz. házi bekötés 
3687/13 Attila utcai közterület  gerincvezeték 
3687/3 Attila utca 52/a. sz. házi bekötés 
3687/4 Attila u. 52/b. sz. házi bekötés 
3689 Attila u. 54. sz. házi bekötés 
3384 Esze Tamás u. 6. sz. házi bekötés 

 
 SZ-1-0-1 jelű vezeték (Esze Tamás utca) 

Hrsz. Cím Igénybevétel módja 
3383 Attila u. 18. sz. gerincvezeték és házi bekötés 
3386 Attila u. 16. sz. gerincvezeték és házi bekötés 



3387 Attila u. 14. sz. gerincvezeték és házi bekötés 
3388 Attila u. 12. sz. gerincvezeték és házi bekötés 
3389 Attila u. 10. sz. gerincvezeték és házi bekötés 

  

SZ-2-0-0 jelű vezeték (Dugovics Titusz utca) 

Hrsz. Cím Igénybevétel módja 
3229 Dugovics Titusz utcai közterület gerincvezeték 
3233 Dugovics Titusz utca 2. sz. házi bekötés 
3232 Dugovics Titusz utca 4. sz. házi bekötés 
3231 Dugovics Titusz utca 6. sz. házi bekötés 
3230 Dugovics Titusz utca 8. sz. házi bekötés 
3225 Dugovics Titusz utca 3. sz. házi bekötés 
3226 Dugovics Titusz utca 5. sz. házi bekötés 
3255 Bercsényi M. utcai közterület gerincvezeték 

 
 
 SZ-2-0-1 jelű vezeték (Dugovics Titusz utca) 

Hrsz. Cím Igénybevétel módja 
3227 Dugovics Titusz utca 7. sz. házi bekötés 
3228 Dugovics Titusz utca 9. sz. házi bekötés 
3216 Dugovics Titusz utcai közterület gerincvezeték 
3217 Bocskai I. u. (gazdasági épület, 

udvar) 
Dugovics Titusz utca 7. sz. lakóház 
bekötése miatt szolgalommal érintett 

3218 Bocskai I. u. 36. Dugovics Titusz utca 7. sz. lakóház 
bekötése miatt szolgalommal érintett 

3211/2 Bocskai I. utcai közterület gerincvezeték 
 
 

SZ-3-0-0 jelű vezeték (Kis János utca) 

Hrsz. Cím Igénybevétel módja 
3831 Kis János utcai közterület gerincvezeték 
3826 Kis János utca 2a. sz. házi bekötés 
3827 Kis János utca 2. sz. házi bekötés 

3828/1 Kis János utca 4. sz. házi bekötés 
3641 Dózsa Gy. utcai közterület gerincvezeték 

 
 

SZ-3-0-1 jelű vezeték (Kis János utca) 

Hrsz. Cím Igénybevétel módja 
3837 48-as tér közterület  gerincvezeték 
3838 Kis János utca 5. sz. házi bekötés 
3839 Kis János utca 5a. sz. házi bekötés 
3840 Kis János utca 7. sz. házi bekötés 

3830/30 Kis János utca 6. sz. házi bekötés 
 
 
 



SZ-4-0-0 jelű vezeték (Bajcsy Zsilinszky E. utca) 

Hrsz. Cím Igénybevétel módja 
912 Bajcsy Zsilinszky E. utcai közterület gerincvezeték 

967/2 Bajcsy Zsilinszky E. utca 29. sz. házi bekötés 
968 Bajcsy Zsilinszky E. utca 31. sz. házi bekötés 
969 Bajcsy Zsilinszky E. utca 33. sz. házi bekötés 
970 Bajcsy Zsilinszky E. utca 35. sz. házi bekötés 
971 Bajcsy Zsilinszky E. utca 37. sz. házi bekötés 
972 Bajcsy Zsilinszky E. utca 39. sz. házi bekötés 
973 Bajcsy Zsilinszky E. utca 41. sz. házi bekötés 
974 Bajcsy Zsilinszky E. utca 43. sz. házi bekötés 
975 Bajcsy Zsilinszky E. utca 45. sz. házi bekötés 
979 Bajcsy Zsilinszky E. utca 22. sz. házi bekötés 
978 Bajcsy Zsilinszky E. utca 24. sz. házi bekötés 
977 Bajcsy Zsilinszky E. utca 26. sz. házi bekötés 

976/1 Bajcsy Zsilinszky E. utca 30. sz. házi bekötés 
569/2 Bajcsy Zsilinszky E. utca 12. sz. házi bekötés 

 
SZ-4-0-1 jelű vezeték (Sóstó utca) 

Hrsz. Cím Igénybevétel módja 
906/45 Sóstó utca közterület gerincvezeték 
991/2 Sóstó utca 1/a. sz. házi bekötés 
992 Sóstó utca 1/b. sz. házi bekötés 
996 Sóstó utca 5. sz. házi bekötés 
999 Sóstó utca 6. sz. házi bekötés 

 
SZ-4-0-2 jelű vezeték (Sóstó utca) 

Hrsz. Cím Igénybevétel módja 
993 Sóstó utca közterület gerincvezeték 
990 Sóstó utca 2. sz. házi bekötés 
994 Sóstó utca 3. sz. házi bekötés 
995 Sóstó utca 4. sz. házi bekötés 

 
SZ-4-0-3 jelű vezeték (Bajcsy Zsilinszky E. utca) 

Hrsz. Cím Igénybevétel módja 
980/9 Bajcsy Zsilinszky E. utcai közterület gerincvezeték 
989 Bajcsy Zsilinszky E. utca 14. sz. házi bekötés 
988 Bajcsy Zsilinszky E. utca 16. sz. házi bekötés 
982 Bajcsy Zsilinszky E. utca 18. sz. házi bekötés 
981 Bajcsy Zsilinszky E. utca 20. sz. házi bekötés 

 
SZ-5-0-0 jelű vezeték (Bocskai István és Hunyadi János utca) 

Hrsz. Cím Igénybevétel módja 
3154/9 Hunyadi János utca közterület gerincvezeték 
3156 Hunyadi János utca 6. sz. házi bekötés 
3142 Hunyadi János utca közterület gerincvezeték 
3157 Hunyadi János utca 4. sz. házi bekötés 



3158 Hunyadi János utca 2. sz. házi bekötés 
3159 Bocskai István u. 11. sz. gerincvezeték és házi bekötés 
3160 Bocskai István u. 13. sz. gerincvezeték és házi bekötés 
3161 Bocskai István u. 15. sz. gerincvezeték és házi bekötés 
3162 Bocskai István u. 17. sz. gerincvezeték és házi bekötés 
3166 Bocskai István u. 19. sz. gerincvezeték és házi bekötés 
3171 Bocskai István u. 21. sz. gerincvezeték és házi bekötés 
3172 Bocskai István u. 23. sz. gerincvezeték és házi bekötés 

 
SZ-5-0-1 jelű vezeték (Bocskai István és Hunyadi János utca) 

Hrsz. Cím Igénybevétel módja 
2973/1 Vörösmarty M. utcai közterület gerincvezeték 
2950/10 Vörösmarty M. utcai közterület gerincvezeték 
3154/11 Hunyadi János utca közterület gerincvezeték 

0224 Hunyadi János utca közterület gerincvezeték 
3180 Hunyadi János utca 26. sz. házi bekötés 
3181 Beépítetlen terület Bocskai István utcai 

szennyvízvezeték miatt 
szolgalommal érintett 

3178 Bocskai István u. 25. sz. házi bekötés 
3179 Bocskai István u. 27. sz. gerincvezeték és házi bekötés 
3184 Bocskai István u. 29. sz. gerincvezeték és házi bekötés 
3185 Bocskai István u. 31. sz. gerincvezeték és házi bekötés 
3188 Bocskai István u. 33. sz. gerincvezeték és házi bekötés 
3189 Bocskai István u. 35. sz. gerincvezeték és házi bekötés 
3192 Bocskai István u. 37. sz. gerincvezeték és házi bekötés 
3193 Bocskai István u. 39. sz. gerincvezeték és házi bekötés 
3196 Bocskai István u. 41. sz. gerincvezeték és házi bekötés 
3197 Bocskai István u. 43. sz. gerincvezeték és házi bekötés 
3200 Bocskai István u. 45. sz. gerincvezeték és házi bekötés 
3201 Bocskai István u. 47. sz. gerincvezeték és házi bekötés 
3204 Bocskai István u. 49. sz. gerincvezeték és házi bekötés 
3205 Bocskai István u. 51. sz. gerincvezeték és házi bekötés 
3208 Bocskai István u. 53. sz. házi bekötés 

 
SZ-6-0-0 jelű vezeték (Hunyadi János utca) 

Hrsz. Cím Igénybevétel módja 
3103 Kazinczy F. utcai közterület gerincvezeték 
3104 Kazinczy F. utcai közterület gerincvezeték 

3105/23 Irinyi J. u. – Hunyadi J. u. 
közterület 

gerincvezeték 

3141 Hunyadi János utca 19. sz. gerincvezeték és házi bekötés 
3140 Hunyadi János utca 17. sz. gerincvezeték és házi bekötés 

3139/1 Hunyadi János utca 15. sz. gerincvezeték és házi bekötés 
3138/1 Hunyadi János utca 13. sz. gerincvezeték és házi bekötés 
3137/1 Hunyadi János utca 11. sz. gerincvezeték és házi bekötés 
3136 Hunyadi János utca 9. sz. gerincvezeték és házi bekötés 
3135 Hunyadi János utca 7. sz. gerincvezeték és házi bekötés 



3134 Hunyadi János utca 5. sz. gerincvezeték és házi bekötés 
3133 Hunyadi János utca 3. sz. gerincvezeték és házi bekötés 
3132 Hunyadi János utca 1. sz. házi bekötés 
3131 Bocskai István u. 9/A. sz. gerincvezeték és házi bekötés 

 
SZ-6-0-1 jelű vezeték (Hunyadi János utca) 

Hrsz. Cím Igénybevétel módja 
2973/3 Hunyadi J. u. – Vörösmarty M. u. 

közterület 
gerincvezeték 

3145 Hunyadi János utca 25. sz. házi bekötés 
3144 Hunyadi János utca 23. sz. házi bekötés 

3143/2 Hunyadi János utca 21. sz. házi bekötés 
 
 

SZ-7-0-0 jelű vezeték (Eötvös L. utca – Esze T. utcai lakóházak bekötése) 

Hrsz. Cím Igénybevétel módja 
3446 Eötvös L. utca közterület gerincvezeték 

3479/9 Eötvös L. u. – Irinyi J. u. közterület gerincvezeték 
3414/1 Esze Tamás utca közterület gerincvezeték 
3480 Esze Tamás u. 1. sz. házi bekötés 
3481 Esze Tamás u. 2. sz. gerincvezeték és házi bekötés 
3482 Esze Tamás u. 3. sz. gerincvezeték és házi bekötés 
3410 Esze Tamás u. 4. sz. házi bekötés 

 
SZ-8-0-0 jelű vezeték (Dávidföldi főgyűjtő vezeték – meglévő szennyvízcsatorna  

rekonstrukciója) 

Hrsz. Cím Igénybevétel módja 
9284 közterület gerincvezeték 
9329 közterület gerincvezeték 
9336 közterület gerincvezeték 

 
Összesen: 148 db érintett ingatlan 
  113 db házi bekötés 
 


