
JEGYZŐKÖNYV  
 
 
Készült:   Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016. augusztus 25-i rendkívüli üléséről 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 
ülés határozatképes, jelen van 10 fő képviselő. Gerencsér Ágnes, dr. György 
Zóra, Jégl Zoltán, Pálfi László és Pista József igazoltan hiányzik. A képviselő-
testületi ülést 10 óra 04 perckor megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy a 
jegyzőkönyv rögzítése hangfelvétellel és írásban történik. 
 
A polgármester napirend felvételére tett javaslatot: 8. számú napirendi pontként 
javasolta felvenni a „Létszámcsökkentési pályázat 2016. évi III. forduló” című 
előterjesztést, mely kiküldésre került. 9. számú napirendi pontként javasolta 
felvenni és szóbeli előterjesztés alapján tárgyalni a „Rendkívüli önkormányzati 
támogatási igény benyújtása” című napirendet, a határozati javaslat kiküldésre 
került. 
A napirendi pontokat szavazásra bocsátotta a módosításokkal együtt, melyet a 
képviselő-testület kézfeltartással, 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott. 
 
 

1. sz. napirend 
 
A Komló 1545/15 hrsz-ú ingatlan ingyenes állami tulajdonba adása büntetés-
végrehajtási intézet létesítése céljából 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az MNV Zrt. levélben 
érkezett kéréséről, melyet az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmaz. 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint a Gazdasági és 
településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-
testület minősített többségű szavazással, kézfeltartással, 9 igen szavazattal és 1 
tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 
 



137/2016. (VIII. 25.) sz. határozat 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
gazdasági és településfejlesztési, valamint a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „A Komló 1545/15 hrsz.-ú ingatlan 
ingyenes állami tulajdonba adása” című előterjesztést. 
 
I. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 25/2015. (III.30.) számú 

határozatában foglalt vállalásait fenntartja, a határozatban foglaltakat az alábbiakkal 
pontosítja, illetve egészíti ki: 

 
1) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 1545/15 

helyrajzi számú ingatlant büntetés-végrehajtási intézet létesítése céljából 
térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába adja. 
 

2) A képviselő-testület nyilatkozik, hogy az ingatlan térítésmentes állami tulajdonba 
adása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdése szerinti, alábbi közfeladatok ellátását segíti elő: 

− az 1. pontban rögzített településfejlesztés, településrendezés; 
− a 2. pontban rögzített településüzemeltetés (ezen belül is a helyi közutak és 

tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek 
kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 

− a 13. pontban rögzített gazdaságszervezés; 
− a 17. pontban rögzített közreműködés a település közbiztonságának biztosításában. 
 

3) A képviselő-testület nyilatkozik, hogy az 1545/15 hrsz-ú ingatlan kötelező 
önkormányzati feladatellátáshoz, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben 
meghatározott önkormányzati köznevelési feladathoz, vagy ezek finanszírozási 
forrásának biztosításához, vagy az önkormányzati költségvetési bevételi előirányzatok 
teljesítéséhez nem szükséges. 
 

4) A képviselő-testület nyilatkozik, hogy az 1545/15 hrsz-ú ingatlan nem tartozik Komló 
Város Önkormányzatának forgalomképtelen törzsvagyonába. 
 

5) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a vonatkozó jogszabályi előírásoknak való 
megfelelés érdekében — függetlenül attól, hogy a tulajdonjog ellenérték nélkül történő 
átruházására kerül sor — szükséges független szakértő bevonásával az ingatlan becsült 
forgalmi értékének megállapítása is (a megállapított forgalmi érték a nyilvántartásba 
vétel alapját jelenti). 

 
II.  Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Büntetés-végrehajtás 

Országos Parancsnokságát, valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t tájékoztassa. 
 

Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
 
 



2. sz. napirend 
 
Komló város településrendezési eszközeinek 2016. évi 2. számú módosítása 
településfejlesztési döntésének kiegészítése 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
Kiküldésre került az előterjesztés kiegészítése az egységes határozati javaslattal. 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint a Gazdasági és 
településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-
testület minősített többségű szavazással, kézfeltartással, 10 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

138/2016. (VIII.25.) sz. határozat 
 
Komló város önkormányzat képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
Gazdasági és településfejlesztési, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta a településrendezési eszközöket érintő 
tervezett módosításokat. 
 
I. 

1) A képviselő-testület támogatja az 1. számú mellékletben bemutatott  területet érintően 
a településrendezési eszközök módosítását. 

 
2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a módosítást a 78/2016. (V.26.) és a 129/2016. 

(VII.14.) számú határozatban megfogalmazott egyéb módosítási szándékokkal együtt, 
a teljes eljárásra vonatkozó eljárásrend szerint kerül egyeztetésre és elfogadásra. 

 
3) A képviselő-testület a készülő településrendezési eszközök lakossággal, 

érdekképviseleti-, civil- és gazdálkodó szervezetekkel történő egyeztetésének 
szabályait a 16/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelettel elfogadott SZMSZ IX. sz. 
függelékében szereplő partnerségi rend szerint határozza meg, és utasítja a főépítészt, 
hogy az egyeztetési folyamat során az abban foglaltak szerint járjon el. 
 

4) A Képviselő-testület utasítja a városi főépítészt, hogy a fenti döntés szerint készítse 
elő a településrendezési terv módosítását. 
 

II. 
1) A képviselő-testület támogatja a 2. számú mellékletben bemutatott  területet érintően a 

településrendezési eszközök módosítását. 

 
2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a módosítás a 78/2016. (V.26.) és a 129/2016. 

(VII.14.) számú határozatban megfogalmazott egyéb módosítási szándékokkal együtt, 
a teljes eljárásra vonatkozó eljárásrend szerint kerül egyeztetésre és elfogadásra. 



 
3) A képviselő-testület a készülő településrendezési eszközök lakossággal, 

érdekképviseleti-, civil- és gazdálkodó szervezetekkel történő egyeztetésének 
szabályait a 16/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelettel elfogadott SZMSZ IX. sz. 
függelékében szereplő partnerségi rend szerint határozza meg, és utasítja a főépítészt, 
hogy az egyeztetési folyamat során az abban foglaltak szerint járjon el. 
 
 

4) A Képviselő-testület utasítja a városi főépítészt, hogy a fenti döntés szerint készítse 
elő a településrendezési terv módosítását. 
 
 

Határid ő:  értelem szerint 
Felelős: dr. Kovács Péter városi főépítész 

 
  



1. sz. melléklet 
 

 

22. Kalamár József Sikondai út menti mezőgazdasági telephely és idegenfogalmi 
létesítmények fejlesztése 

Az érintett területen a meglévő tevékenységek bővítése, kiegészítése tervezett. A tervezett fejlesztéssel 
érintett ingatlanok terület-felhasználása, övezete a fejlesztést nem teszi lehetővé. Az érintett ingatlanok 
határa, művelési ága, a szabályozási terv alapját képező térképi állapothoz képest megváltozott. 
A településrendezési eszközök módosításának célja, hogy a fejlesztések megvalósítását lehetővé tévő 
szabályozási környezet kialakuljon. A módosítás során várhatóan pontosodik az erdőterület határa, a 
meglévő és fejlesztéssel érintett területek övezete felülvizsgálatra kerül. 

  
 
 
 
 
 

 



2. sz. melléklet 
 

 

23. Hivatalból Napelempark és szomszédos lakóterület-fejlesztés határának 
pontosítása 

Az érintett területen a napelempark létesítésének előkészítése megindult. A fejlesztéssel érintett 
külterületi ingatlan jelenleg több alrészletből áll, erdő, legelő, és út alrészleteket tartalmaz. A beruházás 
megvalósításához telekalakítás szükséges. A telekalakítás előkészítése során, a használat, 
telekalakítás, megközelítés szempontjai felvetették a szabályozási tervben rögzített terület-
felhasználás, és övezetek határainak pontosítását.  
A településrendezési eszközök módosításának célja, a különleges beépítésre nem szánt napelempark 
és a tervezett lakóterület határának, a tervezett kiszolgálóút nyomvonalának pontosítása, a területen 
kialakult alrészlethatárok, a meglévő földút nyomvonalának figyelembe vételével. 
 

 

 
 

 

 



3. sz. napirend 
 

Horváth Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Horváth Balázs ügyvezető 
  Horváth Jánosné tulajdonos 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság szóban ismertette véleményét. 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta.  
 
Hegedüs Norbert tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-
testület kézfeltartással, 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 

139/2016. (VIII.25.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a 
Horváth Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelmét. 
 

1. A képviselő-testület az Horváth Kft. (székhely: Komló, Vájáriskola utca 12.) kérelmét 
támogatásra érdemesnek tartja. Erre tekintettel Komló Város Önkormányzata 7/2014. (V. 
16.) számú rendelete (továbbiakban: rendelet) 6. §. e) pontja alapján 
„munkahelyteremtéssel kapcsolatos működési kiadások részbeni átvállalása” címén 
vissza nem térítendő munkahely-teremtési támogatást nyújt. 
A munkahely-teremtési támogatás összege: 750.000,- Ft, azaz hétszázötvenezer 
forint. 

 
2. A megítélt támogatás összegét a Kedvezményezett kizárólag a támogatási kérelemben 

foglalt 3 fő 8 órás munkaidejű foglalkoztatott bér és járulék költségeinek finanszírozására 
használhatja fel.  
 

3. A munkahelyteremtés támogatás összegét Komló Város Önkormányzat a 3 fő 
foglalkoztatásának megkezdését igazoló dokumentum benyújtását követően 2 egyenlő 
részletben folyósítja. A támogatás első részletének folyósítási feltétele a kapcsolódó 
beruházás megkezdésének dokumentumokkal történő igazolása. Az utolsó részlet 
folyósításának feltétele a vállalt beruházás befejezésének igazolása.  

 
4. A Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás összegével megegyező összegű 

beruházást köteles végrehajtani és arról hitelesített számlamásolatokkal alátámasztott 
szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni. 



 
5. Kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a 

2016. augusztus 17. napján munkaviszonyban foglalkoztatott 3 főhöz képest a 
munkavállalói átlagos statisztikai foglalkoztatási létszámát összesen 3 fő teljes 
munkaidős, heti 40, napi 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott  munkavállalóval 
növelten a foglalkoztatás megkezdésétől számított 12 hónapon keresztül fenntartani.  

 
6. A támogatás folyósításának feltétele a rendeletben meghatározott tartalmú támogatási 

szerződés megkötése, valamint a kedvezményezett valamennyi számlavezető 
pénzintézetéhez nyújtott tartozás-elismerésen alapuló felhatalmazása, amely alapján a 
számlavezető pénzintézet – a támogatási szerződés vagy önkormányzati rendelet 
kedvezményezett általi megszegése esetén- köteles a jogosulatlanul igénybe vett 
munkahely-teremtési támogatás és visszafizettetési kamat összegét az Önkormányzat 
javára a kedvezményezett bankszámlájáról hatósági átutalással beszedni. 

 
A munkahely-teremtési támogatás fedezete a Költségvetési rendelet 6.1.1. sz. mellékletében 
elfogadott „vállalkozásfejlesztési támogatás” céltartalék előirányzat. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a 1. sz. melléklet szerinti támogatási szerződés aláírására. 
 
Határid ő:  2016. december 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
  Polics József polgármester 

 
 
  



1. sz. melléklet 
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

/tervezet/ 
 

Létrejött egyrészről Komló Város Önkormányzat (székhely: Komló, Városház tér 3., törzsszám: 724100, 
adószám: 15724100-2-02, képviseli: Polics József polgármester; a továbbiakban: Támogató),  
 
 
másrészről HORVÁTH Szolgáltató, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Korlátolt Felel ősségű Társaság 
(székhely: 7300 Komló, Vájáriskola utca 12., adószám: 12636985-2-02, cégjegyzékszám: 02 09 067493, 
képviseli: Horváth Balázs; a továbbiakban: Kedvezményezett) között az alulírott helyen és időben, az alábbi 
feltételekkel: 
 
 
1./ Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a munkahelyteremtés támogatásáról szóló 7/2014. 
(V. 16.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban önkormányzati rendelet) 6. § e) pont alapján 
munkahelyteremtéssel kapcsolatos kiadások, díjak részbeni átvállalása címén munkahelyteremtési támogatást (a 
továbbiakban: támogatás) nyújt kedvezményezettnek, amelynek odaítéléséről a 139/2016. (VIII.25.) számú 
határozatában döntött Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete. A támogatás összege (diszkontált értéke) 
750.000,-azaz Hétszázötvenezer Ft. 
 
2./ A támogatás a Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a 
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU (2013. december 18.) Rendelet (a 
továbbiakban: 1407/2013/EU Rendelet) hatálya alá tartozik, amellyel összefüggésben Támogató az 
alábbiakról tájékoztatja a Kedvezményezettet az önkormányzati rendelet megfelelő rendelkezései alapján: 
 

„3. § 
 
(1)   Jelen önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatások csekély összegű támogatásnak minősülnek, 

amelyeket kizárólag a 1407/2013/EU rendelet szabályai alapján lehet nyújtani. 

(2)  Az 1407/2013/EU rendelet alapján csekély összegű támogatás nyújtható valamennyi  ágazat 
vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel: 

a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban 
tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás; 

b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás; 

c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott 
támogatás, a következő esetekben: 

ca) amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett 
vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül 
rögzítésre; 

           cb)      amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy      részleges 
továbbadás; 

d) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott 
támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez 
vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó 
támogatás; 

e) az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás. 
 
(3)  Amennyiben egy vállalkozás a (2) bekezdés a), b) vagy c) pontjában említett ágazatokban, valamint az 

1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet végez, 



továbbá a 1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egyéb tevékenységeket folytat, úgy a csekély 
összegű támogatás csak az utóbbi ágazatokra vagy tevékenységekre tekintettel nyújtott támogatásra 
alkalmazandó, feltéve, hogy a támogatott megfelelő eszközökkel, úgymint a tevékenységek 
szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosítja, hogy a kizárt ágazatokban végzett 
tevékenységek ne részesüljenek csekély összegű támogatásban. 

(4)  Bármely három pénzügyi év időszakában az egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély 
összegű támogatás összege tagállamonként nem   haladhatja meg a 200 000 EUR-t. Bármely három 
pénzügyi évet felölelő időszakot tekintve a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében 
végző egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatások teljes összege 
tagállamonként nem haladhatja meg a 100 000 EUR-t. Ez a csekély összegű támogatás teherszállító 
járművek vásárlására nem vehető igénybe. 

(5)     Amennyiben egy vállalkozás közúti szállítást végez ellenszolgáltatás fejében és egyéb olyan 
tevékenységeket is folytat, amelyekre a 200 000 EUR összegű felső határ vonatkozik, a vállalkozásra a 
200 000 EUR összegű felső határ alkalmazandó, feltéve, hogy a támogatott megfelelő eszközökkel, 
úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosítja, hogy a 
közúti árufuvarozási tevékenységnek juttatott támogatás összege nem haladja meg a 100 000 EUR-t, és 
hogy csekély összegű támogatást ne fordítsanak teherszállító járművek vásárlására. 

(6)     A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor jelen önkormányzati rendelet 
értelmében a támogatás igénybevételének jogát a támogatott vállalkozásra ruházzák, függetlenül a 
csekély összegű támogatás folyósításának időpontjától. 

(7)     A (4) bekezdésben meghatározott felső határok a csekély összegű támogatás formájától és kitűzött 
céljától függetlenül alkalmazandók, tekintet nélkül arra, hogy a biztosított támogatást teljesen vagy 
részben uniós forrásokból finanszírozzák-e. A három pénzügyi évet felölelő időszakot a vállalkozás által 
alkalmazott pénzügyi évekre hivatkozva kell meghatározni. 

(8)     A (4) bekezdésben meghatározott felső határok alkalmazásában a támogatást készpénzben nyújtott, 
vissza nem térítendő támogatásként kell kifejezni. Minden felhasznált számadatnak bruttó, azaz adózás 
vagy egyéb levonás előtti összegnek kell lennie. Ha a támogatást nem vissza nem térítendő támogatás 
formájában nyújtják, akkor a támogatás összege a bruttó támogatási egyenértékkel azonos. A több 
részletben kifizetett támogatást az odaítélés időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni. A 
diszkontálásra használt kamatláb a támogatás odaítélésekor érvényes diszkontráta. 

 
(9)  Amennyiben a csekély összegű támogatás nyújtása a (4) bekezdésben meghatározott felső határ 

túllépését eredményezné, az 1407/2013/EU rendelet nem  alkalmazható az új támogatásra. 

(10)  Összefonódás és felvásárlás esetén az egyesülő vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély 
összegű támogatást figyelembe kell venni annak meghatározásához, hogy bármely - az új vagy a 
felvásárló vállalkozásnak nyújtandó - újabb csekély összegű támogatás meghaladja-e az alkalmazandó 
felső határt. Az összefonódást vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű 
támogatás a műveletet követően is jogszerű marad. 

 
(11) Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott 

csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely 
elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket 
átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük - a szétválás tényleges 
időpontjában érvényes - könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások 
között. 

 

4. § 



(1)   Az e rendelet szerint nyújtott csekély összegű támogatás halmozható a 360/2012/EU rendeletnek 
megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az azon rendeletben meghatározott felső határig. Az 
e rendelet szerinti csekély összegű támogatás a 3. § (4) bekezdésében meghatározott felső határig 
halmozható más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély 
összegű támogatással. 

(2)     A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy 
azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a 
támogatások halmozása túllépi egy csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott 
határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási 
intenzitást vagy összeget. A nem konkrét támogatható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem 
rendelhető csekély összegű támogatás halmozható valamely csoportmentességi rendelet vagy a 
Bizottság által elfogadott határozat alapján nyújtott egyéb állami támogatással.” 

3./  Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatáshalmozás tilalmára vonatkozó közösségi szabályokat 
megismerte, a jelen kérelemmel érintett időszakban általa eddig Magyarországon igénybevett csekély összegű 
támogatásokról tájékoztatta Támogatót, aki a Kedvezményezett által benyújtott iratok alapján megvizsgálta a 
támogatás halmozási szabályoknak való megfelelését. 

4./  Támogató a támogatás folyósítását jelen szerződés 7./ pontjában foglalt igazolások benyújtását követő 8 
napon belül kezdi meg jelen szerződés 7./ pontjában foglaltak szerint Kedvezményezett részére. A Támogató a 
támogatás összegét a Kedvezményezett ………..Banknál vezetett ………………. számú számlájára utalja. 

5./  Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a támogatási kérelemben foglalt 3 fő új 
8 órás munkaidejű munkaviszonyban foglalkoztatott bér és járulék költségeinek finanszírozására használhatja 
fel.  

6./ Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás összegével megegyező összegű beruházást köteles 
megvalósítani és arról hitelesített számlamásolatokkal alátámasztott szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni, 
mind a működési támogatás felhasználásáról, mind a beruházás megvalósításától legkésőbb a fenntartási időszak 
lejártát követő 30 napon belül. 

7./ Támogató a munkahelyteremtés támogatás összegét jelen szerződés 13./ pontjában foglalt felhatalmazások 
igazolását és jelen szerződés 8./ pontjában foglalt foglalkoztatás megkezdésének igazolását követően 2 egyenlő 
részletben folyósítja. A támogatás első részletének további folyósítási feltétele a kapcsolódó beruházás 
megkezdésének dokumentumokkal való igazolása. Az utolsó részlet folyósításának feltétele a vállalt beruházás 
befejezésének igazolása.  
 
8./ Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás iránti kérelem benyújtásának napján 
(2016. augusztus 17.) foglalkoztatott 3 főhöz képest 3 fő új, 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott 
munkavállalóval megemelkedő átlagos statisztikai foglalkoztatási létszámát a legutóbb felvett munkavállaló 
felvételétől számított 12 hónapon keresztül fenntartja. Kedvezményezett vállalja, hogy a 3 fő új munkavállalót 
jelen támogatási szerződés aláírást követő legkésőbb 60. napig felveszi. 
 
9./ Felek rögzítik, hogy a Támogató jogosult jelen szerződést felmondani, ha Kedvezményezett az 5-8. 
pontokban foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a támogató által - a támogatás felhasználásával 
kapcsolatban - lefolytatott ellenőrzés során nem működik közre, vagy az ellenőrzés során megállapítást nyer, 
hogy a Kedvezményezett a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegte. 
 
10./ Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató általi felmondás közlésétől számított 15 napon belül 

köteles az igénybevett támogatást az Európai Bizottság által meghatározott mindenkori visszafizettetési 
kamattal növelt összegben megfizetni. Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy ez elszámolás 
elmulasztását követő két évig kizárt a költségvetési támogatásokból, amely kizárás kedvezményezett 
jogutódjára is érvényes. 

 
11./ Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzésére, támogatással összefüggő 

okiratok megőrzésére vonatkozó szabályokat megismerte, és kötelezettséget vállal arra, hogy az 
ellenőrzések során közreműködik Támogatóval. Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy Támogató az 
ellenőrzés során a támogatással összefüggő foglalkoztatások adatait megismerheti. Kedvezményezett jelen 



szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy Támogató a támogatás felhasználásával, elszámolásával 
vagy ellenőrzésével kapcsolatos adótitkokat az adóhatóságoktól beszerezheti, megismerheti és kezelheti. 

 
12./ Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy jelen szerződést a Támogató a honlapján közzétegye, továbbá a 

támogatással összefüggő egyéb támogatói közzétételi kötelezettségei során a jogviszonnyal összefüggő 
adatokat közzétegye. 

 
13./  Kedvezményezett nyilatkozik, hogy jelen szerződés általa történő megszegése, vagy az önkormányzati 

rendeletben foglalt kötelezettségének megsértése esetén a támogató felé tartozása keletkezik a 10./ 
pontban foglaltaknak megfelelően, amelyet jelen szerződés aláírásával elismer, és amelyet Támogató 
külön polgári peres vagy nemperes eljárás mellőzésével, a Kedvezményezett bankszámláját vezető 
pénzintézet megkeresésével hatósági átutalással is érvényesíthet. Az ehhez szükséges felhatalmazásokat 
legkésőbb jelen szerződés aláírását követő 8 napon belül benyújtja valamennyi jelenlegi bankszámláját 
vezető pénzintézet felé, amelynek tényét soron kívül igazolja Támogató részére. Kedvezményezett 
vállalja továbbá, hogy jelen szerződés aláírását követően nyitott bankszámlái terhére is felhatalmazást ad 
Támogató részére a hatósági átutalásra a számláját vezető pénzintézet felé, amelynek tényét a 
bankszámlanyitást követő 15 napon belül kell igazolnia Támogató részére. 

 
14./ Kedvezményezett kijelenti, hogy nem minősül Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 

támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22) Korm. 
rendelet (továbbiakban: 37/2011. Korm. rendelet) foglalt – nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak. 

 
15./ Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés aláírását követő 10 évig megőrzik a 

támogatással és annak felhasználásával kapcsolatos okiratokat, bizonylatokat, egyéb dokumentumokat. 
 
16./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1407/2013/EU Rendelet, 37/2011. Korm. rendelet, a 

Polgári Törvénykönyv, az önkormányzati rendelet szabályai irányadóak.  
 
Jelen megállapodás 4 oldalból áll és 4 példányban készült, melyet a felek felolvasás és értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá azzal, hogy azt magukra nézve kötelezőnek 
ismerik el. 
 
Kelt: Komló, 2016. ….     

 
 
 

        _____________________________                 _____________________________ 
Támogató     Kedvezményezett 

Komló Város Önkormányzata                      HORVÁTH Kft. 
        Képv.: Polics József Polgármester           Képv.: Horváth Balázs ügyvezető 
 
 
Támogató részéről pénzügyileg ellenjegyzem Komlón 2016…………………..napján: 
 
 
 
 
              _____________________________ 
        Aladics Zoltán irodavezető 
       Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
      Pénzügyi, Költségvetési és Vagyongazdálkodási Iroda 
 
 
Jogilag ellenjegyzem Komlón, 2016. ……………….napján: 
 
 
 
               _____________________________ 
                 dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
             Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 



 
4. sz. napirend 

Komló Sport Kft pótigénye 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Szigeti Szabolcs ügyvezető 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság szóban ismertette véleményét. 
 
Dr. Makra István Edéné: a bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.  
 
Hegedüs Norbert: a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság elfogadásra javasolta a 
határozati javaslatot. 
 
Polics József tájékoztatásul elmondta, hogy a sport idény július 1-től következő év 
június 30-ig tart. Ennél korábban döntést nem lehet hozni a témában. A beruházási 
igények elbírálásának külön menetrendje van, másként működik az NB1 szakosztály 
működtetésénél és másképp az amatőr kosárlabdánál.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-
testület kézfeltartással, 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 

140/2016. (VIII.25.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság és a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – a 
Komló Sport Kft. pótigényével kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta. 
 
1. A képviselő-testület 10.600 eFt többlet működési támogatást biztosít a Komló Sport 

Kft. részére. 
 
2. A kiadás fedezeteként a települési önkormányzatok működési támogatásának 

beszámítási határ változásból adódó többletét jelöli meg. 
 
3. Felhatalmazza a polgármestert a működési célú pénzeszköz átadásról szóló 

megállapodás aláírására. 
 

4. Utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendeletmódosításkor az 
előirányzat változások átvezetéséről gondoskodjon. 

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



 
5. sz. napirend 

 
Víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Hidasi Tibor  ügyvezető 
 
A polgármester kiegészítette, hogy a képviselő-testületnek szeptember 15-ig kell 
jóváhagyni a Gördülő Fejlesztési Tervet.  
 
Pótlólag kiküldésre került az előterjesztés. 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság állásfoglalása szóban került 
ismertetésre. 
 
Hegedüs Norbert elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, a 
határozati javaslatot pedig elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-
testület kézfeltartással, 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 

141/2016. (VIII.25.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és 
ellenőrzési bizottság, valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság állásfoglalása alapján - 
megtárgyalta a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú fenntarthatóságát biztosító Gördülő Fejlesztési 
Tervekről szóló előterjesztést. 
 

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 1-8. 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. A Képviselő-testület a Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyásának hatósági eljárása során 

felhatalmazza a BARANYA-VÍZ Zrt. vezetését, hogy az önkormányzat nevében és helyette 
teljes jogkörrel eljárjon, az eljárásban Komló Város Önkormányzatát képviselje. Felkéri a 
BARANYA-VÍZ Zrt. vezetését, hogy a Gördülő Fejlesztési Terveket határidőre a MEKH felé 
az előírt módon nyújtsa be.  

 
Határid ő:  2016. szeptember 30. 
Felelős:  Csollák István cégvezető 

 



4. A képviselő-testület a Gördülő Fejlesztési Tervek beruházási tervrészeinek hatósági 
jóváhagyásához szükséges 38.187,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díj fedezetét biztosítja 
az önkormányzat 2016. évi költségvetésben szereplő egyéb dologi kiadások (K355 rovat) 
terhére. 
Utasítja a jegyzőt, hogy az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről intézkedjen, valamint az 
előirányzat változást a költségvetési rendelet soron következő módosításakor vezesse át.  
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
(A határozat 1-8 sz. mellékletei külön szerepelnek.) 
 
 

6. sz. napirend 
 

Vis maior támogatási igény benyújtása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
Pótlólag kiküldésre került az előterjesztés. 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József elmondta, hogy két olyan esős időszak volt, amikor a károk keletkeztek. 
Ütemezett felhasználásra törekednek a rendelkezésre álló források erejéig az egy éves 
megvalósítási időszakon belül. Elsődlegesen a kritikus helyek kerültek betervezésre a 
határozati javaslatban. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-
testület kézfeltartással, 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 

142/2016. (VIII.25.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Pénzügyi és Ellenőrzési, valamint a 
Gazdasági és Településfejlesztési bizottságok állásfoglalásainak figyelembevételével – 
megtárgyalta a 2016. júliusi esőzések okozta károk helyreállítására vonatkozó vis maior 
támogatás iránti igények benyújtásával kapcsolatos előterjesztést. 
 
I. 2016. július 16-i esőzés: 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy vis maior támogatás 
címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. Azonosító szám: 324 041  
 
A káresemények megnevezése és helyszínei: 

a) földcsuszamlás helyreállítása: Komló, Iskola utca (hrsz: 2588) 



b) földcsuszamlás helyreállítása: Komló, Patak utca (hrsz: 2461) 

c) földcsuszamlás helyreállítása: Komló, Tél utca (hrsz: 1040/3) 

d) út helyreállítása: Komló, Mecsekjánosi-puszta (hrsz: 0173) 

e) út helyreállítása: Komló-Kisbattyán (hrsz: 0158) 

 
A káresemények forrásösszetétele: 
 
Megnevezés 2016. év 2017. év % 
Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

2.031.009,- Ft 4.840.062,- Ft 30 

Biztosító kártérítése ---  --- --- 
Egyéb forrás  ---  --- --- 
Vis maior támogatási igény 4.739.021,- Ft 11.293.478,- Ft 70 
Források összesen 6.770.030,- Ft 16.133.540,- Ft 100 
 
A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 22.903.570,- Ft, 
melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.  
 
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelemek a 
tulajdonát képezik.  
 
 
 

� A károsodott építmények az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását 
szolgálják: 

- Komló, Iskola utca (hrsz: 2588): vízgazdálkodás, vízkárelhárítás 

- Komló, Patak utca (hrsz: 2461); Komló, Mecsekjánosi-puszta (hrsz: 0173); 
Komló-Kisbattyán (hrsz: 0158): helyi közutak és tartozékainak kialakítása és 
fenntartása 

- Komló, Tél utca (hrsz: 1040/3): helyi közutak és tartozékainak kialakítása és 
fenntartása, valamint vízgazdálkodás, vízkárelhárítás 

 
� Az önkormányzat vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a 

megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 
 

� A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2016. évi költségvetéséről szóló 
3/2016.(III.4.) számú, valamint a 2017. évi Költségvetési Rendeletében az alábbiak 
szerint biztosítja. 
 

- a 2016. évi költségvetési rendelet 7. sz. mellékletben szereplő „támfal, 
vízelvezetés havaria” előirányzat terhére 2.031.009,- Ft-ot 

- a 2017. évi költségvetési rendelet terhére 4.840.062,- Ft-ot 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vis maior támogatás iránti 
igénybejelentést benyújtsa és azzal kapcsolatban a szükséges nyilatkozatokat megtegye.  
 

Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József  polgármester 



 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2017. évi saját forrás összegét a költségvetési 
rendeletben szerepeltesse.  
 

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

 
 
II. 2016. július 28-i esőzés: 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy vis maior támogatás 
címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. Azonosító szám: 324 311  
 
A káresemény megnevezése és helyszíne: 

földcsuszamlás helyreállítása: Komló, Magyar Bálint utca (hrsz: 591) 

 
A káresemények forrásösszetétele: 
 
Megnevezés 2016. év % 
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 1.464.315,- Ft 30 
Biztosító kártérítése ---  --- 
Egyéb forrás  ---  --- 
Vis maior támogatási igény 3.416.735,- Ft 70 
Források összesen 4.881.050,- Ft 100 
 
A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 4.881.050,- Ft, 
melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.  
 
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát 
képezi.  
 

� A károsodott építmény az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását 
szolgálja: 

- Komló, Magyar Bálint utca (hrsz: 591): településüzemeltetés (közparkok és egyéb 
közterületek kialakítása és fenntartása) 

 
� Az önkormányzat vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a 

megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 
 

� A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2016. évi költségvetéséről szóló 
3/2016.(III.4.) számú Költségvetési Rendeletében az alábbiak szerint biztosítja. 
 

- a 7. sz. mellékletben szereplő „támfal, vízelvezetés havaria” előirányzat 
terhére 1.464.315,- Ft-ot 

 
 
 
 



A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vis maior támogatás iránti 
igénybejelentést benyújtsa és azzal kapcsolatban a szükséges nyilatkozatokat megtegye.  
 

Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József  polgármester 

 
 

7. sz. napirend 
 

Gyenizse Zoltán és Gyenizse Adrienn belterületbe csatolási kérelme 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-
testület minősített többségű szavazással, kézfeltartással, 10 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

143/2016. (VIII.25.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a „Gyenizse Zoltán és Gyenizse Adrienn 
belterületbe vonási kérelme” című előterjesztést. 
 

1) A képviselő-testület a 7773/1 és 7773/3 hrsz-ú ingatlanokat a szabályozási tervnek 
megfelelően belterületbe vonja és elfogadja Gyenizse Zoltán és Gyenizse Adrienn 
Komló, Függetlenség u. 26. sz. alatti lakosok által ajándék jogcímén felajánlott, a 
komlói 7773/1 és 7773/3 hrsz-ú zártkerti ingatlanokból leválasztott és Komló Város 
Önkormányzata tulajdonát képező komlói 3216 hrsz-ú belterületi közúthoz 
kapcsolandó 130 m2 nagyságú területrészt. 

 
2) A belterületbe vonással kapcsolatos mindennemű költség Gyenizse Zoltán és Gyenizse 

Adrienn Komló, Függetlenség u. 26. sz. alatti lakosokat, az ingatlanok tulajdonosait 
terheli. 

 
3) A képviselő-testület kijelenti, hogy a belterületbe vont ingatlan vonatkozásában 

semmiféle további út- és közműépítést nem vállal (a szennyvíz kivételével), valamint 
a hulladék-szállítási közszolgáltatást pedig a gyűjtőpontos rendszerben vállalja. 

 
4) Utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a belterületbe vonási kérelem földhivatalhoz 

történő benyújtásáról. 
 

5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés 
aláírására. 

 



Határid ő: 2016. október 15. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 Polics József polgármester 
 
 

8. sz. napirend 
 

Létszámcsökkentési pályázat 2016. évi III. forduló 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
Kiküldésre került az előterjesztés. 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság állásfoglalását az elnök szóban ismertette. 
 
Hegedüs Norbert megjegyezte, hogy valójában nem létszámleépítés történik, hanem 
nyugdíjazás. 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, 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 

144/2016. (VIII.25.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 
Létszámcsökkentési pályázat 2016. évi III. című előterjesztést.  
 
1) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a létszámcsökkentési pályázat 2016. 

évi III. ütemében a gyermeklétszám-csökkenés miatt a Komló Városi Óvoda 
intézményre vonatkozóan az alábbiak szerint támogatási igény kerüljön 
benyújtásra: 

 
Intézmény neve Jelenlegi 

engedélyezett 
létszám (fő) 

Létszámcsökkentési 
pályázatban 

érintett létszám (fő) 

Engedélyezett 
létszám 

2016.08.26. 
követően (fő) 

Komló Városi 
Óvoda 

104 1 103 

 
2) A Képviselő-testület nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a létszámcsökkentéssel 

érintett álláshelyen foglalkoztatott – jogviszonyban töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására a települési 



önkormányzat költségvetési szerveinél, a meglévő üres álláshelyeken, az 
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve 
szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli 
munkáltatónál nincs lehetőség. 

 
3) A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az általa alapított költségvetési szervek 

közötti létszám- és álláshely átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata 
függvényében döntött a létszámcsökkentéséről a 2016. évre vonatkozóan. 
 

4) A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a megszüntetett álláshely legalább 5 évig 
nem kerül visszaállításra kivéve, ha – önkormányzati rendeleten kívül – 
jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 

 
5) A Képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy az álláshely megszűnését 

a 2016. évi költségvetési rendeleten vezesse át. 
 
6) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a létszámcsökkentési pályázat 

2016. évi III. fordulójában, a kifizetésre kerülő dolgozói juttatás 
visszaigényléséről intézkedjen. 

 
Határid ő:  2016. szeptember 23. 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

9. sz. napirend 
 

Rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
Kiküldésre került a határozati javaslat. 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság állásfoglalását az elnök szóban ismertette. 
 
Hegedüs Norbert: A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolta.  
 
Polics József hozzátette: valójában a költségvetés elfogadásakor már döntöttek ez 
ügyben, jelenleg a támogatási igény mielőbbi benyújtásához szükséges a képviselő-
testület döntése. A benyújtás végső határideje szeptember 30-a.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 



A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-
testület kézfeltartással, 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 

145/2016. (VIII.25.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester szóbeli előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési 
bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a rendkívüli önkormányzati 
támogatási igény benyújtása című előterjesztést. 
 
1. A képviselő-testület Komló Város 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának 

rendjéről szóló 3/2016. (III.4.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdésével 
összhangban a pályázati feltételek alapján előkészített támogatás igénylés végleges 
adatainak ismeretében felkéri a polgármestert 155.318.993,-Ft összegű rendkívüli 
önkormányzati támogatási igény benyújtására. 

 
2. A rendkívüli támogatás előirányzat és a benyújtott támogatási igény különbözetének 

végső rendezéséről a képviselő-testület a szeptemberi adóbevételek ismeretében dönt. 
 
3. A támogatás elnyerésének hiányában 68/2016. (V.5.) határozattal összhangban 

önkormányzatunk a helyi tömegközlekedés veszteségének finanszírozására vonatkozó 
kötelezettségét nem tudja teljesíteni. 

 
4. Felkéri a polgármestert és utasítja a jegyzőt a támogatási igény benyújtására, illetve 

bármely szükséges további nyilatkozat megtételére. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
Fajcsi Ferenc  Szeptember 16-án 19.00 órakor premier előadásra invitálta a 
jelenlévőket „Furcsa pár” címmel a Komlói Színházban. 27-én szombaton a 
Bodolyabéren tartandó falunapon találkozhatnak az érdeklődők a Sugólyuk 
Színházzal. 
 
Polics József elmondta, hogy a következő képviselő-testületi ülésre szeptember 22-én 
kerül sor. A jelenlévőket a következő heti programokról és rendezvényekről 
tájékoztatta. Megköszönte a részvételt, további kellemes nyarat kívánt. A képviselő-
testületi ülést 10 óra 23 perckor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

  dr. Vaskó Ernő       Polics József 
címzetes főjegyző       polgármester 
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

Tervezett 

nettó költség
Tervezett időtáv

1
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 

feladatok elvégzése
nem

Komló, Bodolyabér, Liget, 

Magyarhertelend, 

Magyarszék, Mánfa, 

Mecsekpölöske 

Önkormányzatok

1 500 Bérleti díj 2017 2017 Rövid x

2
Komló, Nagyrét utca vízellátásának befejezése 

(621 Fm. DK 110 KPE vezeték építése)
igen Komló Önkormányzat 10 100 TOP 1.1.1-15 2017 2017 Rövid x

3
Komló, Körtvélyes „Iparterület” vízellátásának 

kiépítése
igen (folyamatban) Komló Önkormányzat 24 100 TOP 1.1.1-15 2017 2017 Rövid x

4
Komló, Dávidföld második ivóvíz betáp 

vezeték építés
igen Komló Önkormányzat 2 300 Bérleti díj 2017 2017 Rövid x

5
Komló zöld város pályázat ivóvízvezeték 

kiváltások (Petőfi tér és környéke)
igen Komló Önkormányzat 18 500 TOP 2.1.2-15 2017 2017 Rövid x

6
Komló barnamezős rehabilitációs pályázat 

ivóvízvezeték kiváltások
igen Komló Önkormányzat 8 000 TOP 2.1.1-15 2017 2017 Rövid x

7

Kölyuk felszíni és barlangi vízkivétel 

biztosítása, K 3 kút felújítása, vízkezelés 

korszerűsítése, védőterület lehatárolásának 

megoldása, II. Átemelő nyomásfokozás 

átépítése és vezetékcserével a Budafai 

betáplálás biztosítása.

nem

Komló, Bodolyabér, 

Liget,Magyarhertelend, 

Magyarszék, Mánfa, 

Mecsekpölöske 

Önkormányzatok

218 042 Pályázat 2022 2031 Hosszú x x x x x x x x x x

8

Automatizálás, irányítástechnika 

korszerűsítése, vízbiztonság, 

vízkormányzás,víztermelés,vízkezelés és 

elosztás központi írányításának kiépítése

nem

Komló, Bodolyabér, 

Liget,Magyarhertelend, 

Magyarszék, Mánfa, 

Mecsekpölöske 

Önkormányzatok

246 355 Pályázat 2022 2031 Hosszú x x x x x x x x x x

9

Ligeti vízbázis bővítése, új kutak fúrása, régiek 

felújítása, korszerűsítése, a megjelenő 

ammónia, vas, mangán miatt vízkezelési 

technológia kiépítése. Kutak bekötése, 

gyűjtőhálózat felújítása. Nyomásfokozók 

cseréje,átépítése

igen

Komló, Bodolyabér, 

Liget,Magyarhertelend, 

Magyarszék, Mánfa, 

Mecsekpölöske 

Önkormányzatok

177 002 Pályázat 2029 2031 Hosszú x x x

10

Mánfa vízbázis bővítése, új kutak fúrásával a 

régiek felújítása. Új vízkezelési technológia 

kiépítése. Kutak bekötése, gyűjtőhálózat 

felújítása. Nyomásfokozók cseréje,átépítése

igen

Komló, Bodolyabér, 

Liget,Magyarhertelend, 

Magyarszék, Mánfa, 

Mecsekpölöske 

Önkormányzatok

271 061 Pályázat 2029 2031 Hosszú x x x

Rendelkezésre álló források megnevezése

I. ütem Bérleti díj

II. ütem Bérleti díj

III. ütem Pályázat

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Rendelkezésre álló források számszerűsített 

értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)

3 800

5 6 1511 12 13

Fontossági 

sorrend
Beruházás megnevezése

Vízjogi engedély 

köteles-e a beruházás

Az érintett ellátásért 

felelős(ök) megnevezése

Forrás 

megnevezése
147 8 942 103

Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:

Víziközmű-rendszer kódja: ** 11-26408-1-007-00-00

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Közműves vízellátás

Megvalósítás várható 

időtartama
Ütemezése a tervezési időszak évei szerint 
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Komló vízműrendszer 
 

Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges beruházások 
Komló Körtvélyes városrész és a Sikondai út közötti vezeték szakasz kiépítésének befejezése. A 

tervezett vezeték a Nagyrét utca vízellátásán kívül a körvezeték megvalósulásával a vízminőség 

javítását is szolgálja. 

Körtvélyes Iparterület vízellátásának kiépítése. 

Elvégzendő feladatok 

A vízjogi létesítési tervvel rendelkező kivitelei tervek alapján a hálózat kiépítése. 

Gerincvezeték építési-szerelési munkák 
 

 
Objektum megnevezés Objektum elem  Tervezett 

költség 

Gerincvezeték Nagyrét utca 621 fm DK110 KPE 
cső lefektetése 

 10.100.000,- 

Összesen   10.100.000,- 

 

Pénzügyi  források Pályázat ( TOP 1.1.1-15.) 

 

Műszaki indoklás 
A terület vízellátásának biztosítása. 

Objektum megnevezés Objektum elem  Tervezett 
költség 

Gerincvezeték Komló, Iparterület vízellátásának 
kiépítése 

 24.100.000,- 

Összesen   24.100.000,- 

 
Pénzügyi  források Pályázat ( TOP 1.1.1-15.) 

 

Műszaki indoklás 
A terület vízellátásának biztosítása 

Objektum megnevezés Objektum elem  Tervezett 
költség 

Gerincvezeték Komló, Dávidföld II. betáp. 
vezeték kiépítése 

 2.300.000,- 

Összesen   2.300.000,- 

Pénzügyi  források Bérleti díj 



Műszaki indoklás 
A terület vízellátásának mindenkori biztosítása, jobb vízminőség elérése a körvezetékes rendszer 

megépítésével. 

 

 

Objektum megnevezés Objektum elem  Tervezett 
költség 

Gerincvezeték Komló zöld város pályázat ivóvíz 
vezeték kiváltások ( Petőfi tér és 
környéke) 

 18.500.000,- 

Összesen   18.500.000,- 

Pénzügyi  források TOP 2.1.2-15 Pályázat 

 

Műszaki indoklás 
A pályázat elemei szükségessé teszik a területen lévő vezeték kiváltást. 

 

Objektum megnevezés Objektum elem  Tervezett 
költség 

Gerincvezeték Komló barnamezős rehabilitációs 
pályázat, ivóvíz vezeték kiváltások 

 8.000.000,- 

Összesen   8.000.000,- 

Pénzügyi  források TOP 2.1.2-15 Pályázat 

 

Műszaki indoklás 
A pályázat elemei szükségessé teszik a területen lévő vezeték kiváltást. 

 

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
 

Objektum megnevezés Objektum elem  Tervezett 
költség 

Rendkívüli helyzetből 
adódó feladatok ellátása 

vízbázis, vízkezelés, víztárolás, 
vízelosztóhálózat, összekötő 
vezetékek 

új beszerzés 1.500.000,- 

Összesen   1.500.000,- 

 

Műszaki indoklás 
A biztonságos vízellátás biztosítása. 

 

Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges beruházások 
Nem tervezünk beruházást. 



Az elkövetkezendő 5-15 éven belül szükséges beruházások 
 

Felszín alatti vízkivételi művek – Mélyfúrású kút hagyományos átmérővel 
 

A mánfai vízbázis gyűjtővezetéke az 1950-es években épült. A vezeték anyagát tekintve azbesztcement, 

acél, PVC.  A kutak gyűjtővezetékén a meghibásodások száma gyakori, emelkedő tendenciát mutat. A 

város vízellátásán kívül a kistérségi települések vízellátása (Mánfa település csak innen látható el) a 

városi vízellátó rendszer megfelelő vízkormányzásával ellátható. 

A gyűjtővezeték meghibásodásának kijavítása időtartamára a vízbázis leállításával jár. A munkálatokat 

megfelelő tároló telítettség esetén 8-10 óra alatt el kell végezni, amennyiben a puffertárolás kevesebb, 

úgy javításra, és a vízbázis üzemének visszaállítására kevesebb idő marad. 

 

A Kőlyuk vízkivételi mű 1960-as években épült, mánfai vízbázisként nyilvántartott. A vízkivétel 

mennyisége változó, mivel a felszíni víz minősége és mennyisége időjárásfüggő. A karbantartási 

munkálatokon kívül számottevő felújítás a létesítés óta nem történt. A vízbázis megfelelő védelmének 

érdekében a védőterület zárhatóságát biztosítani kell. A kitermelt víz tisztítása a kutak által adott vízzel 

keverve a budafai gépházban történik. A gépházban elhelyezett szűrők az 1950-es évektől kezdve 

folyamatosan működnek, a szűrőtartályok meghibásodása egyre gyakoribb. A szerelvények és csövek 

cseréje is már szükséges, a rendszer avult, az ellátási terület nagysága indokolja az üzembiztos 

működést. 

Ligeti vízbázis által termelt víz csak fertőtlenítésre kerül, melyet klórgáz adagolással végzünk. A budafai 

vízbázis szűrt vízét szintén klórgáz adagolással fertőtlenítjük. A berendezés klórozó konténerbe 

telepített, a ligeti klóradagolás a gépház erre a célra kialakított helyiségében található.  A fertőtlenítési 

technológia építészeti elemeit korszerűsíteni kell, a berendezés megbízható és ellenőrizhető 

működéséhez új adagolók és az adagolás vezérlését biztosító irányítástechnika kiépítése szükséges. 

 

Elvégzendő feladatok 

A gyűjtőhálózat tervezése, engedélyezése, pályáztatása. A meglévő gyűjtővezeték mellé új hálózat 

fektetése. Az új kutak bekötése miatt a gyűjtőhálózat bővítése,új technológia tervezése, a régi 

technológia fejlesztésének tervezése, engedélyeztetése, pályáztatása. 

A víztisztító mű egyes elemeinek felújítása nem gazdaságos, mivel a város ipara és fogyasztói szokások 

már nem indokolják a napi 8-10000 m3 vízmennyiséget. A tisztítómű túlméretezett, felújítása nem 

gazdaságos és ilyen kapacitással már nem indokolt. 

A ligeti vízbázis vízminőségének változása indokolja az új víztisztító berendezés működtetését.  

 

Objektum megnevezés Objektum elem  Tervezett 
költség 

Kőlyuk felszíni és barlangi 
vízkivétel biztosítása, K-3 kút 
felújítása, vízkezelés 
korszerűsítése, védőterület 

Vízbázis, vízkezelés, átemelés Új építés 218.042.000,
- 



lehatárolása,átemelő 
átépítése,vezeték 
cserével,Budafai betáplálás 
biztosítása 

Automatizálás,irányítástech
nika 
korszerűsítése,vízbiztonság,
vízkormányzás, víztermelés,  
vízkezelés és elosztás 
központi irányításának 
kiépítése 

Vízbázis, vízkezelés, átemelés, vízelosztás Új építés 246.355.000,
- 

Ligeti vízbázis bővítése,új 
Kutak fúrása, rélgiek 
felújítása, Vízkezelési 
technológia kiépítése. 
Gyűjtőhálózat felújítása, 
Nyomásfokozók cseréje, 
átépítése. 

Vízbázis, vízkezelés, átemelés Új építés 177.002.000,
- 

Mánfa vízbázis bővítése, új 
vízkezelési technológia 
kiépítése, gyűjtőhálózat 
felújítása, átemelők 
átépítése 

Vízbázis, vízkezelés, átemelés Új építés 271.061.000,
- 

Pénzügyi  források Pályázat 

 

Műszaki indoklás 
A nyersvíz vezeték koránál fogva már avult, nem üzembiztos, javítása során a hálózat jelentős része 

leürítésre kerül, mely vízmennyiségben és villamos energiában is jelentős kárt okoz.  A hálózat 

üzemeltetése nem gazdaságos, a vezetékrendszer egyes szakaszainak felújítása már nem elegendő az 

üzembiztos működtetéshez.  A technológia elavult, a ligeti vízbázis nem rendelkezik vízkezelő művel, 

új kutak fúrása szükséges a vízhozam visszaesése miatt. 

A vízellátó rendszer teljes felügyeletének kiépítése a folyamatos üzembiztonság érdekében. Jelenleg 

a vízbázisról beérkező és a vízműtelepet elhagyó vízmennyiségről van folyamatos információ, illetve a 

nagy tárolók vízszintmozgása követhető nyomon a diszpécser szolgálatnál. 

A megfelelő távvezérelhető szerelvények beépítése, a felügyeleti rendszer kiépítése, a jelek 

továbbítására, és fogadására SCADA rendszer telepítése. 

A folyamatos felügyelet biztosítása, a havária esetén a gyors beavatkozás lehetősége. A fogyasztási 

igények folyamatos ellátása, az igényeknek megfelelő vízkormányzás távvezérelt lehetősége. 



Elkészült    beruházások: 
Objektum megnevezés Objektum elem  Tervezett 

költség 

Gerincvezeték Körtvélyes „Iparterület” 
vízellátásának kiépítése 382 fm 
vezeték fektetése 

 4.200.000,- 

Összesen   4.200.000,- 

 

El nem készült    beruházások: 
Objektum megnevezés Objektum elem  Tervezett 

költség 

Gerincvezeték Nagyrét utca 621 fm DK110 KPE 
cső lefektetése 

 6.800.000,- 

 

Folyamatban lévő    beruházások: 
 



Tervezett 

nettó költség

Tervezett 

időtáv

1
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 

elvégzése
nem

Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, 

Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske 

Önkormányzatok

4 000                Bérleti díj 2017 2017 Rövid x

2
Munkácsy M. utca 1232 fm vízvezeték és az érintett 

bekötések cseréi
nem Komló Önkormányzat 27 300              Bérleti díj 2017 2017 Rövid x

3 Komló, Bajcsy-Zs. utca ivóvízvezeték kiváltás 350fm nem Komló Önkormányzat 5 400                Bérleti díj 2017 2017 Rövid x

4
Komló-Gesztenyés, Zobáki -Névtelen u. ivóvízvezeték 

kiváltás
nem Komló Önkormányzat 2 000                Bérleti díj 2017 2017 Rövid x

5
Mecsekpölöske, Kaszánya patak feletti csőhíd kiváltás 

30m
nem Mecsekpölöske Önkormányzat 500                    Bérleti díj 2017 2017 Rövid x

6 Mecsekpölöske, 2 db NA 80 tolózár csere nem Mecsekpölöske Önkormányzat 160                    Bérleti díj 2017 2017 Rövid x

7
Komló, Víztorony villamos fogyasztásmérő hely 

rekonstrukció
nem Komló Önkormányzat 250                    Bérleti díj 2017 2017 Rövid x

8
Mánfa, 11. és 13.-as kút villamos fogyasztásmérő hely 

rekonstrukció
nem

Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, 

Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske 

Önkormányzatok

320                    Bérleti díj 2017 2017 Rövid x

9
Mánfa, 17.-es kút villamos fogyasztásmérő hely 

rekonstrukció
nem

Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, 

Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske 

Önkormányzatok

320                    Bérleti díj 2017 2017 Rövid x

10

Budafa vízműtelep középfeszültségű villamos 

hálózatának és fogyasztásmérő helyének 

rekonstrukciója

nem

Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, 

Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske 

Önkormányzatok

3 200                Bérleti díj 2017 2019 Közép x x x

11 Komló, Ősközségi tároló építészeti- és kerítés felújítás nem Komló Önkormányzat 3 000                Bérleti díj 2018 2018 Közép x

12 Komló, Kossuth L. u. 9. csomópont rekonstrukció Komló Önkormányzat 2 000                Bérleti díj 2018 2018 Közép x

13 Komló, Bajcsy-Zs. utcai betáp Kossuth L. utcáról 300m nem Komló Önkormányzat 3 000                Bérleti díj 2018 2018 Közép x

14
Magyarhertelend, NA 80 szakaszoló tolózárak cseréje 

(Kossuth , Petőfi, Váci és Ady E. utcákban)
nem Magyarhertelend Önkormányzat 800                    Bérleti díj 2018 2018 Közép x

15
Bodolyabér, magastároló szintvezérlés és 

töltésszabályozás
nem Bodolyabér Önkormányzat 700                    Bérleti díj 2018 2018 Közép x

16 Mánfa, központi nyomáscsökkentő cseréje nem Mánfa Önkormányzat 300                    Bérleti díj 2018 2018 Közép x

17 Liget, 3 db szakaszoló tolózár cseréje (Kun B. utca) nem Liget Önkormányzat 300                    Bérleti díj 2018 2018 Közép x

18 Magyarhertelend, Altalaj tűzcsap csere Barátúrban nem Magyarhertelend Önkormányzat 250                    Bérleti díj 2018 2018 Közép x

19 2x300 vezeték cseréje 850m (útfelettitől-Hóvirág u.) Igen Komló Önkormányzat 22 000              Bérleti díj 2018 2018 Közép x x

20 Magarszék, Berek utca 2db NA200 tolózár csere nem Magyarszék Önkormányzat 400                    Bérleti díj 2018 2018 Közép x

21 Magyarszék, NA 100 tolózár csere 4 db nem Magyarszék Önkormányzat 400                    Bérleti díj 2018 2018 Közép x

22
Magyarszék, NA 80 altalaj tűzcsap csere (Hunyadi, 

Hársfa, József A. utcákban 3 db)
nem Magyarszék Önkormányzat 750                    Bérleti díj 2018 2018 Közép x

23 Magyarszék, Kossuth L u. 91. csőhíd kiváltása 24 m nem Magyarszék Önkormányzat 350                    Bérleti díj 2018 2018 Közép x

24
Magyarhertelend, Kossuth L u. 50 fm NA 80 ac. 

vezeték és a patak feletti átvezetés cseréje 
nem Magyarhertelend Önkormányzat 700                    Bérleti díj 2018 2019 Közép x x

25
Komló, Vízhálózat elzárószerelvények, tűzcsapok 

felújítása, cseréje
nem Komló Önkormányzat 5 200                Bérleti díj 2018 2021 Közép x x x x

26
Komló, Kossuth L. u. 1-105. ivóvízvezeték 

rekonstrukció 1350m
nem Komló Önkormányzat 25 000              Bérleti díj 2018 2021 Közép x x x x

27 Bodolyabér, Kossuth L. u. DN80 tolózár csere nem Bodolyabér Önkormányzat 200                    Bérleti díj 2019 2019 Közép x

28
Liget, Patak feletti átvezetés cseréje meder alá 

süllyesztéssel (22 m)
nem Liget Önkormányzat 500                    Bérleti díj 2019 2019 Közép x

29 Mánfa, Fábián-Németh u. kereszt akna felújítás nem Mánfa Önkormányzat 200                    Bérleti díj 2019 2019 Közép x

30 Mánfa, Borostyán köz vezeték rekonstrukció nem Mánfa Önkormányzat 1 700                Bérleti díj 2019 2019 Közép x

31
Mánfa, kutak villamos, gépészeti és irányítástechnikai 

felújítása
nem

Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, 

Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske 

Önkormányzatok

2 500                Bérleti díj 2019 2019 Közép x
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32 Mánfa, Klórozó berendezés felújítása nem

Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, 

Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske 

Önkormányzatok

800                    Bérleti díj 2019 2019 Közép x

33 Mecsekpölöske, acél házi bekötő vezetékek cseréje nem Mecsekpölöske Önkormányzat 1 500                Bérleti díj 2019 2019 Közép x

34
Komló, Gesztenyési és Zobáki út ivóvízvezeték kiváltás 

1300m
nem Komló Önkormányzat 18 000              Bérleti díj 2019 2020 Közép x x

35 Komló, Béke telep ivóvízvezeték rekonstrukció 400m nem Komló Önkormányzat 10 000              Bérleti díj 2019 2020 Közép x x

36
Klórozó berendezések felújítása (II.Átemelő, Liget 

gépház)
nem

Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, 

Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske 

Önkormányzatok

1 600                Bérleti díj 2019 2020 Közép x x

37 Mánfa, NA 80 tűzcsap csere (Plébánia köz) nem Mánfa Önkormányzat 250                    Bérleti díj 2019 2019 Közép x

38 Magyarszék, Petőfi utca házi bekötő vezetékek cseréje nem Magyarszék Önkormányzat 2 500                Bérleti díj 2019 2021 Közép x x x

39 Komló, Víztorony tetőszigetelés rekonstrukció nem Komló Önkormányzat 10 000              Bérleti díj 2019 2019 Közép x

40
Komló, Mecsekfalui út ivóvízvezeték rekonstrukció 

700m
nem Komló Önkormányzat 9 500                Bérleti díj 2020 2021 Közép x x

41
Liget, Altalaj tűzcsapok cseréje  2 db (Kun B. és 

Hamberger utca)
nem Liget Önkormányzat 500                    Bérleti díj 2022 2022 Hosszú x

42 Mánfa, Nyomásfokozók építészeti felújítása nem Mánfa Önkormányzat 360                    Bérleti díj 2022 2022 Hosszú x

43
Magyarhertelend, Nyomáscsökkentők felújítása, 

cseréje
nem Magyarhertelend Önkormányzat 750                    Bérleti díj 2022 2023 Hosszú x x

44
Liget, József A. utcai házi bekötő vezetékek cseréje  (20 

db) 
nem Liget Önkormányzat 1 000                Bérleti díj 2022 2024 Hosszú x x x

45 Mánfa, Kút és kezelő épületek építészeti felújítása nem Mánfa Önkormányzat 750                    Bérleti díj 2022 2024 Hosszú x x x

46

Mánfa, Vízmű objektumok épületeinek, 

felépítményeinek építészeti felújítása, védelem 

kiépítése

nem Mánfa Önkormányzat 1 580                Bérleti díj 2022 2024 Hosszú x x x

47

Komló, Víztárolók gépészet- felújítása, szintvezérlések 

korszerűsítése, irányítástechnika és vízbiztonsági 

elemek kiépítése.

nem Komló Önkormányzat 22 100              Pályázat 2022 2025 Hosszú x x x x

48
Mánfa, Kútfejaknák gépészeti , építészeti felújítása, 

vízbázisvédelem
nem Mánfa Önkormányzat 1 500                Bérleti díj 2022 2025 Hosszú x x x x

49 Komló, Azbesztcement anyagú vezetékek cseréje nem Komló Önkormányzat 101 000           Pályázat 2022 2030 Hosszú x x x x x x x x x x

50 Komló, Elöregedett vezetékek cseréi nem Komló Önkormányzat 505 295           Bérleti díj 2022 2030 Hosszú x x x x x x x x x x

51
Bodolyabér, Elzárószerelvények, tűzcsapok cseréi, 

felújítása
nem Bodolyabér Önkormányzat 2 000                Bérleti díj 2022 2031 Hosszú x x x x x x x x x x

52
Bodolyabér, Vezeték szakaszok, bekötések, megfúrások 

cseréi
nem Bodolyabér Önkormányzat 5 000                Bérleti díj 2022 2031 Hosszú x x x x x x x x x x

53 Liget, Elzárószerelvények, tűzcsapok cseréi, felújítása nem Liget Önkormányzat 1 000                Bérleti díj 2022 2031 Hosszú x x x x x x x x x x

54 Liget, Vezeték szakaszok, bekötések cseréi nem Liget Önkormányzat 1 500                Bérleti díj 2022 2031 Hosszú x x x x x x x x x x

55 Magyarhertelend, Vezeték cserék nem Magyarhertelend Önkormányzat 3 250                Bérleti díj 2022 2031 Hosszú x x x x x x x x x x

56
Magyarhertelend, Vízhálózat elzárószerelvények, 

tűzcsapok felújítása, cseréje
nem Magyarhertelend Önkormányzat 2 000                Bérleti díj 2022 2031 Hosszú x x x x x x x x x x

57 Magyarhertelend, Vezeték cserék nem Magyarhertelend Önkormányzat 16 500              Pályázat 2022 2031 Hosszú x x x x x x x x x x

58 Magyarszék, Vezeték cserék nem Magyarszék Önkormányzat 88 000              Pályázat 2022 2031 Hosszú x x x x x x x x x x

59 Mánfa, Vezeték cserék nem Mánfa Önkormányzat 45 000              Pályázat 2022 2031 Hosszú x x x x x x x x x x

60 Mecsekpölöske, Vezeték cserék nem Mecsekpölöske Önkormányzat 11 200              Pályázat 2022 2031 Hosszú x x x x x x x x x x

61 Mecsekpölöske, Vezeték cserék nem Mecsekpölöske Önkormányzat 2 200                Pályázat 2029 2031 Hosszú x x x

62
Zobák 2500 m3 víztároló szigetelésének és 

gépészetének felújítása
nem Komló Önkormányzat 8 500                Bérleti díj 2030 2030 Hosszú x

Rendelkezésre álló források megnevezése

Rendelkezésre álló 

források 

számszerűsített 

értéke a teljes 

ütem tekintetében 

(eFt)

I. ütem Bérleti díj 40770

II. ütem Bérleti díj 121310

III. ütem Pályázat, bérleti díj

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód



 

 

 

 

Gördülő Fejlesztési Terv 
Komló vízműrendszer 

 

Felújítások és pótlások 
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Komló vízműrendszer 

Víziközmű-rendszer állapot bemutatása 
Víziközmű rendszer megnevezése: Komló vízműrendszer 

Ellátásért felelősök: Komló Önkormányzat 

A víziközmű rendszer állapotának bemutatása, leírása: 

 

 

A város vízellátó rendszere a budafai, ligeti vízbázisról és az átvett duna-vízzel kerül megtáplálásra. A 

vízbázison található kutak jelentős része 1950-1960-as években létesült. A víztisztító technológia is az 

1950-es években épült, azóta folyamatosan üzemel. A város vízelosztó hálózata 1951 évben létesült.  

A vízrendszer objektumai avultak, jelenleg még funkciójukat betöltik. Felújításuk szükséges, melyet 

több ütemben lehet végrehajtani. 

 

 

Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges rekonstrukciók 
 

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzése 
 

A biztonságos vízellátás érdekében a havária jellegű feladatok elvégzése.  

 

Elvégzendő feladatok 

A vízbázis, a tisztítási technológia, a víztárolás és vízelosztás objektumain esetlegesen bekövetkező 

hibák azonnali elhárítása 

 

Objektum megnevezés Objektum elem  Tervezett költség 

rendkívüli helyzetből 
adódó azonnali 
feladatok elvégzése 

Kút, technológia, víztárolás, 
vízelosztás objektumai 

Felújítás 4.000.000,- 

 



Műszaki indoklás 
Biztonságos vízellátás. 

Pénzügyi  források Bérleti díj 

Vízbázis irányítástechnikai elemei 
 

Elvégzendő feladatok 

A szekrények műszaki állapota avult, a villamos szerelvények cserére szorulnak.  

Objektum megnevezés Objektum elem  Tervezett költség 

Mánfa 11. és 13. kút 
villamos 
fogyasztásmérő hely 
rekonstrukció 

Villamos szekrény felújítása Felújítás 320.000,- 

Mánfa 17. kút villamos 
fogyasztásmérő hely 
felújítása 

Villamos szekrény felújítás Felújítás 320.000,- 

 

Műszaki indoklás 
Biztonságos vízellátás. A villamos szekrények műszaki állapota avult. 

Pénzügyi  források Bérleti díj 

 

 

Víztárolók irányítástechnikai elemei 

Elvégzendő feladatok 

A szekrény műszaki állapota avult, a villamos szerelvények cserére szorulnak.  

Objektum megnevezés Objektum elem  Tervezett költség 

Víztorony 
fogyasztásmérő hely 
felújítása 

Villamos szekrény felújítás Felújítás 250.000,- 

 

Műszaki indoklás 
Biztonságos vízellátás a III. és II. nyomászóna ellátási területén. A villamos szekrények műszaki állapota 

avult. 

Pénzügyi  források Bérleti díj 

 

Gerincvezeték építési-szerelési munkák 
 

Elvégzendő feladatok 

A rekonstrukciós munkákra javasolt vezetékek 1950-60 között létesültek. A meghibásodások száma a 

város ellátórendszerén bekövetkező hibák számához viszonyítva kimagasló. 



A javasolt vezetékszakaszok mellé KPE, vagy öntöttvas cső fektetése, illetve a házi bekötővezetékek 

cseréje. Átmérő változatlan marad. 

A meglévő altalaj tűzcsap cseréje föld felettire. 

Objektum megnevezés Objektum elem  Tervezett költség 

Gerincvezeték+ házi 
bekötő vezetékek 

Komló, Munkácsy M. u. 1232 fm 
vízvezeték és az érintett bekötések 
cseréje 

Felújítás 27.300.000,- 

Gerincvezeték Komló, Bajcsy-Zs. u. 350 fm 
ivóvízvezeték kiváltás 

Felújítás 5.400.000,- 

Gerincvezeték Komló, Gesztenyés Névtelen u. 
ivóvízvezeték kiváltás 

Felújítás 2.000.000,- 

 

Műszaki indoklás 
A vezetékrendszer elavult, az azbesztcement csövek műszaki állapota jelentősen leromlott. A 

csőtörések helyi javítása nem költség hatékony, a vízminőséget  is befolyásolja, a fogyasztói 

elégedetlenséget emeli a gyakori vízhiánnyal járó hibaelhárítás, valamint a vízzavarosodás. 

 

Pénzügyi  források Bérleti díj 

 

 

 

Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges rekonstrukciók 
 

Vízbázis irányítástechnikai elemei 
 

Elvégzendő feladatok 

A szekrények műszaki állapota avult, a villamos szerelvények cserére szorulnak.  

Objektum megnevezés Objektum elem  Tervezett költség 

Mánfa kutak Villamos szekrények felújítása Felújítás 700.000,- 

 

Műszaki indoklás 
Biztonságos vízellátás. A villamos szekrények műszaki állapota avult. 

Pénzügyi  források Bérleti díj 

 

Vízbázis gépészeti elemei 
 

Elvégzendő feladatok 

A kútaknák gépészeti berendezéseinek cseréje ( tolózárak, visszacsapók, termelő cső, szivattyú).  



Objektum megnevezés Objektum elem  Tervezett költség 

Mánfa kutak Gépészeti elemek felújítása Felújítás 1.800.000,- 

 

Műszaki indoklás 
Biztonságos vízellátás. Gazdaságosabb üzemeltetés megfelelő szivattyú választással.  

Pénzügyi  források Bérleti díj 

 

 

Vízkezelés irányítástechnikai elemei 

Budafa vízműtelep irányítástechnikai elemei 
A város és kistérségi településeinek ivóvíz minőségű ellátását szolgálja a Budafai és a Ligeti vízmű 

telep. A Budafai vízmű telep a vízigény kb. 75 %-t teljesíti.  

Elvégzendő feladatok 

Az erősáramú szekrények és a középfeszültségű villamos hálózat műszaki állapota avult, a villamos 

szerelvények cserére szorulnak.  

Objektum megnevezés Objektum elem  Tervezett költség 

Vízkezelés  Budafa vízmű telep 
középfeszültségű villamos 
hálózatának és fogyasztásmérő 
helyének felújítása 

Felújítás 3.200.000,- 

 

Műszaki indoklás 
Biztonságos vízellátás a III. és II. nyomászóna ellátási területén. A villamos szekrények műszaki állapota 

avult. 

Pénzügyi  források Bérleti díj 

 

Vízkezelés gépészeti elemei 
A szűrőről távozó víz utóklórozása klórgáz adagolással történik. A megfelelő mennyiségű arányos 

aktív klór bevitelét ADVENCE típusú klóradagoló berendezéssel végezzük. A palackok kiürülése esetén 

a klórgáz folyamatos adagolásának biztosítására klórváltó berendezés került beépítésre, ami a 

készenlétbe helyezett teli palackot azonnal indítja. II. átemelőn üzemelő klórgáz adagoló berendezés 

előklórozást biztosít. A Liget vízmű telepről távozó víz bakteriológiai megfelelősségét a klórgázas 

utóklórozással érjük el.  

Elvégzendő feladatok 

A klórpalack váltó és a klóradagoló berendezések felújítása, a biztonságos folyamatos fertőtlenítés 

érdekében.  

Objektum megnevezés Objektum elem  Tervezett költség 

Vízkezelés  Budafa vízmű telepen működő 
klórozó berendezések felújítása 

Felújítás 800.000,- 

Vízkezelés II. átemelő telepen működő 
klórozó berendezések felújítása 

Felújítás 600.000,- 



Vízkezelés Liget vízmű telepen működő 
klórozó berendezések felújítása 

Felújítás 1.000.000,- 

Műszaki indoklás 
Biztonságos ivóvíz minőségű vízellátás a III. , II., I.  nyomászóna ellátási területén, valamint a 

kistérségi településeken. 

Pénzügyi  források Bérleti díj 

 

Víztárolók építészeti elemei 
A víztárolók építése az 1950-60-as években történt, a folyamatos karbantartás ellenére az építészeti 

elemek avultak, felújításra szorulnak 

Elvégzendő feladatok 

A víztárolók felépítményeinek felújítása állagmegóvás érdekében, valamint a vízmű terület megfelelő 

zárhatóságát biztosító kerítés felújítása..  

Objektum megnevezés Objektum elem  Tervezett költség 

Víztárolás Ősközségi víztároló-Felépítmények 
felújítása, kerítések cseréje, pótlása 

Felújítás 3.000.000,- 

Víztárolás Víztorony tetőszigetelés Felújítás 10.000.000,- 

 

Műszaki indoklás 
A felépítmények beázás elleni védelmének biztosítása a létesítmény szerkezeti megóvását szolgálja. A 

kerítés műszaki állapota nem felel meg az előírásoknak. 

Pénzügyi  források Bérleti díj 

 

 

Gerincvezeték építési-szerelési munkák 
 

A rekonstrukciós munkákra javasolt vezetékek 1950-60 között létesültek. A meghibásodások száma a 

város ellátórendszerén bekövetkező hibák számához viszonyítva kimagasló.  

Elvégzendő feladatok 

 

A javasolt vezetékszakaszok mellé KPE, vagy öntöttvas cső fektetése, illetve a házi bekötővezetékek 

cseréje. Átmérő változatlan marad. 

A meglévő altalaj tűzcsap cseréje föld felettire. 

Objektum 
megnevezés 

Objektum elem  Tervezett költség 

Gerincvezeték Komló, Kossuth L. u. 9. csomópont  

 

Felújítás 2.000.000,- 



Gerincvezeték Vezetékcserék (Bajcsy-Zs. u.-i betáp a 

Kossuth L. u.-ról 300 m) 

felújítás 3.000.000,- 

Gerincvezeték Komló, Kossuth L. u. 1-105. 1350 fm 

vezeték csere 

Felújítás 25.000.000,- 

Gerincvezeték 2x300 vezeték cseréje 850 m ( Út 

feletti-Hóvirág u. közötti szakasz) 

 

Felújítás 22.000.000,- 

Gerincvezeték Komló, Gesztenyési és Zobáki út 

vezeték cseréje 1300 fm. 

Felújítás 18.000.000,- 

Gerincvezeték Komló, Béke telep 400 fm vezeték 

kiváltás 

Felújítás 10.000.000,- 

Gerincvezeték Komló, Mecsekfalui út 700 fm vezeték 

csere 

Felújítás 9.500.000,- 

Gerincvezeték Nyomáscsökkentő-Szerelvények  
cseréje 

Felújítás 3.000.000,- 

Gerincvezeték elzárószerelvények , tűzcsapok cseréje, 
felújítása 

Felújítás 5.200.000,- 

 

Műszaki indoklás 
A vezetékrendszer elavult, az azbesztcement csövek műszaki állapota jelentősen leromlott. A 

csőtörések helyi javítása nem költség hatékony, a vízminőséget  is befolyásolja, a fogyasztói 

elégedetlenséget emeli a gyakori vízhiánnyal járó hibaelhárítás, valamint a vízzavarosodás. 

A hálózat azon részei, amely a vízműtelepről érkező víz szállítására épült, a város jelentős részének 

vízellátását szolgálja, műszaki állapotának olyan mértékű romlása a város teljes vízellátásnak 

összeomlását okozhatja. 

Pénzügyi  források Bérleti díj 

 

 

 
 

Az elkövetkezendő 5-15 éven belül szükséges rekonstrukciók 
 

Víztárolók gépészeti és technológiai elemei 
 

A víztárolók zárkamráinak szerelvényei már elavultak, meghibásodás esetén történt csak csere, teljes 

felújítás a létesítés óta nem történt.  



 A víztárolók vezérlése úszótolózárakkal, nyomásszondákkal, úszókapcsolókkal történik. Teljes felújítás 

nem történt, csak a meghibásodott berendezések csere, illetve javítása történt meg. 

Elvégzendő feladatok 

 

A régi berendezések cseréje. 

 

Objektum megnevezés Objektum elem  Tervezett költség 

Zobák 2500 m3 víztároló Zárkamra felújítás Felújítás 6.000.000,- 

 

Pénzügyi  források Bérleti díj 

 

Víztárolók építészeti elemei 
Objektum megnevezés Objektum elem  Tervezett költség 

Zobák 2500 m3 víztároló Szigetelés nyílászárók cseréje Felújítás 2.500.000,- 

 

Műszaki indoklás 
 

Víztárolók gépészeti és technológiai elemei 
A víztárolók és a hálózat üzemszerű működéséhez és a karbantartási feladatok maradéktalan 

ellátásához szükségesek az elzáró szerelvények cseréi.  A visszajelzések felújítása a folyamatosan 

változó mennyiségi vízigények nyomon követése érdekében szükségesek.   

A víztárolók zárkamráinak szerelvényei már elavultak, meghibásodás esetén történt csak csere, teljes 

felújítás a létesítés óta nem történt.  

 A víztárolók vezérlése úszótolózárakkal, nyomásszondákkal, úszókapcsolókkal történik. Teljes felújítás 

nem történt, csak a meghibásodott berendezések csere, illetve javítása történt meg. 

 

Elvégzendő feladatok 

 

A régi berendezések cseréje. A vízbiztonsági elemek kiépítése 

 
Objektum megnevezés Objektum elem  Tervezett 

költség 

Víztárolók Gépészeti elemek felújítása, 
vízbiztonsági elemek beépítése 

Felújítás 17.000.000,- 

 

Pénzügyi  források Pályázat 

 



 

Műszaki indoklás 
 

 A gépészeti elemek koruknál l fogva avultak. 

 

Víztárolók irányítástechnikai elemei 
Objektum megnevezés Objektum elem  Tervezett 

költség 

Víztárolók Irányítástechnikai elemek 
felújítása, cseréje 

Felújítás 5.000.000,- 

 

Műszaki indoklás 
 

Az irányítástechnikai elemek koruknál fogva avultak. A biztonságos szintvezérlés szükséges a 

mindenkori megfelelő  mennyiségi vízellátáshoz. 

Gerincvezeték építési-szerelési munkák 
 

A rekonstrukciós munkákra javasolt vezetékek 1950-60 között létesültek. A meghibásodások száma a 

város ellátórendszerén bekövetkező hibák számához viszonyítva kimagasló.  

Elvégzendő feladatok 

A javasolt vezetékszakaszok mellé KPE, vagy öntöttvas cső fektetése, illetve a házi bekötővezetékek 

cseréje. Átmérő változatlan marad. 

 
Objektum 

megnevezés 

Objektum elem  Tervezett 
költség 

Gerincvezeték Azbesztcement anyagú vezetékek cseréje 
 

Felújítás 101.000.000.- 

 

 

Pénzügyi  források Pályázat, Bérleti díj 

 

Műszaki indoklás 
 

A vezetékrendszer elavult, az azbesztcement csövek műszaki állapota jelentősen leromlott. A 

csőtörések helyi javítása nem költség hatékony, a vízminőséget  is befolyásolja, a fogyasztói 

elégedetlenséget emeli a gyakori vízhiánnyal járó hibaelhárítás, valamint a vízzavarosodás. 

A hálózat azon részei, amely a vízműtelepről érkező víz szállítására épült, a város jelentős részének 

vízellátását szolgálja, műszaki állapotának olyan mértékű romlása a város teljes vízellátásnak 

összeomlását okozhatja. 



 

Gerincvezeték építési-szerelési munkák 
 

A rekonstrukciós munkákra javasolt vezetékek 1950-60 között létesültek. A meghibásodások száma a 

város ellátórendszerén bekövetkező hibák számához viszonyítva kimagasló.  

Elvégzendő feladatok 

A javasolt vezetékszakaszok mellé KPE, vagy öntöttvas cső fektetése, illetve a házi bekötővezetékek 

cseréje. Átmérő változatlan marad. ( Elöregedett vezetékeke cseréje) 

 

Objektum megnevezés Objektum elem  Tervezett költség 

Gerincvezeték Bem u.-Templom tér-Bajcsy u.-
Kossuth u. Vízműtelep  I. zónai  
fővezeték cseréje AC. 

Felújítás 32.000.000,- 

Gerincvezeték Templom tér-Alkotmány u.-
Víztorony III. zóna. NA 200 
acélvezeték cseréje. 

Felújítás 100.000.000,- 

Gerincvezeték Mecsekjánosi Fő u. 2000 m 
azbesztcement gerincvezeték + 
bekötővezetékek cseréi AC 

Felújítás 28.000.000,- 

Gerincvezeték Mikszáth – Petőfi tér 220m+250m 
vízvezeték csere 

Felújítás 18.800.000,- 

Gerincvezeték Mecsekfalui út 1300 m 90 
KPE+bekötések 

Felújítás 25.905.000,- 

Gerincvezeték Budafa gépház-Kossuth víztároló 
vezeték 200 KPE 1900 m 

Felújítás 60.230.000,- 

Gerincvezeték Kossuth L. ellátó vezeték cseréje AC  Felújítás 41.000.000,- 

Gerincvezeték Vízválasztó víztároló-Mecsekfalui 
út NA 200, 300 azbeszcement 
fővezetékek cseréi 

Felújítás 70.000.000, 

Gerincvezeték Kossuth víztároló-Gesztenyés 
víztároló összekötő NA 200 acél 
fővezeték cseréje 

Felújítás 70. 000.000; 

Gerincvezeték Víztorony-Alkotmány u. 
nyomáscsökkentő aknáig III.zóna 
NA 200 acél fővezeték cseréje 

Felújítás 80.000.000 

 

Pénzügyi  források Bérleti díj, Pályázat 

 

 

Műszaki indoklás 
 

A vezetékrendszer elavult, az azbesztcement csövek műszaki állapota jelentősen leromlott. A 

csőtörések helyi javítása nem költség hatékony, a vízminőséget is befolyásolja, a fogyasztói 

elégedetlenséget emeli a gyakori vízhiánnyal járó hibaelhárítás, valamint a vízzavarosodás. 



A hálózat azon részei, amely a vízműtelepről érkező víz szállítására épült, a város jelentős részének 

vízellátását szolgálja, műszaki állapotának olyan mértékű romlása a város teljes vízellátásnak 

összeomlását okozhatja. 

 

 



El nem készült rekonstrukciók: 

Elkészült rekonstrukciók: 
 

Objektum megnevezés Objektum elem  Tervezett költség 

2500 m3 Zobáki 
víztároló 

Villámvédelem Felújítás 600.000,- 

 

 

 

Folyamatban lévők rekonstrukciók: 
 

Objektum 
megnevezés 

Objektum elem  Tervezett költség 

gerincvezeték József A. utca DN 100 ff.tűzcsap 

telepítése,  ( altalaj tcs. helyett), 

szakaszolási csomópont és ürítési 

lehetőség kiépítéssel 

Felújítás 600.000,- 

Gerincvezeték Magyarhertelend (nyomáscsökkentő 

aknától)-Bodolyabér Ady utca (már 

kiváltott szakaszig) 1 575 fm NA 150 

PVC cseréje Dk 110 KPE vezetékre 

 

Felújítás 16.000.000,- 

Gerincvezeték Komló, Kisbattyán 1360 fm NA 90 KPE 

cső fektetése az ac. cső helyére 

Felújítás 4.000.000,- 



Tervezett 

nettó 

költség

Tervezett időtáv

1
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 

elvégzése
nem

Komló, Bodolyabér, Liget, 

Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, 

Mecsekpölöske Önkormányzatok

1 000               Bérleti díj 2017 2017 rövid x

2
Komló, Gizella- Flóra utca szennyvízcsatorna 

építés 320fm
igen Komló Önkormányzat 10 300             Bérleti díj 2017 2017 rövid x

3
Komló, Krisztina utca vége szennyvízcsatorna 

építés 164fm
igen Komló Önkormányzat 6 000               Bérleti díj 2017 2017 rövid x

4
Komló Barnamezős rehabilitációs pályázat 

szennyvízcsatorna rekonstrukció
nem Komló Önkormányzat 5 600               TOP 2.1.1-15 2017 2017 rövid x

5
Komló, Nagyrét utca szennyvíz elvezetésének 

kiépítése (1145 fm NA 200 PVC)
igen Komló Önkormányzat 31 700             TOP-1.1.1 2017 2017 rövid x

6
Komló, Körtvélyes „Iparterület” 

szennyvízelvezetésének kiépítése
igen Komló Önkormányzat 24 500             TOP-1.1.1 2017 2017 rövid x

7
Komló, I. Moba átemelő szivattyúk nagyobb 

szállítóképességűre cserélése
nem Komló Önkormányzat 6 500               Bérleti díj 2017 2017 rövid x

8
Komló, Szennyvízátemelők (MOBÁK) ultrahangos 

szintkapcsolásának kialakítása
nem Komló Önkormányzat 2 500               Bérleti díj 2017 2017 rövid x

9
Komló, Ipari út Pannon Volán szennyvíz 

elvezetése
igen Komló Önkormányzat 24 130             Bérleti díj 2017 2017 rövid x

10 Komló, Ellátatlan területek csatornázása igen Komló Önkormányzat 193 546          KEHOP 2.2.1-14 2017 2019 Közép x x x

11
Komló, Szennyvíztisztító telep: Duplamembrános 

gáztároló 500 m3 (csővezetékekkel, alappal)
nem Komló Önkormányzat 72 500             KEHOP 2.2.1-14 2017 2019 Közép x x x

12
Komló, Szennyvíztisztító telep: Gázmotor -

Biogázhasznosítás fejlesztése
igen Komló Önkormányzat 108 600          KEHOP 2.2.1-14 2017 2019 Közép x x x

13
Komló, Szennyvíztisztító telep szennyvízvonal 

korszerűsítése
nem Komló Önkormányzat 489 180          KEHOP 2.2.1-14 2017 2019 Közép x x x

14
Komló, Szennyvíztisztító telep iszapvonal 

korszerűsítése
nem Komló Önkormányzat 251 800          KEHOP 2.2.1-14 2017 2019 Közép x x x

15
Liget, Végátemelő ultrahangos 

szintkapcsolásának kialakítása
nem Liget Önkormányzat 170                  Bérleti díj 2022 2023 Hosszú x x

16
Bodolyabér, Átemelők ultrahangos 

szintkapcsolásának kialakítása
nem

Komló, Bodolyabér, Liget, 

Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, 

Mecsekpölöske Önkormányzatok

340                  Pályázat 2022 2031 Hosszú x x x x x x x x x x

17
Bodolyabér, Átemelők építészeti, gépészeti 

felújítása, irányítástechnikai korszerűsítése
nem

Komló, Bodolyabér, Liget, 

Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, 

Mecsekpölöske Önkormányzatok

14 000             Pályázat 2022 2031 Hosszú x x x x x x x x x x

18
Liget, Átemelők építészeti, gépészeti felújítása, 

irányítástechnikai korszerűsítése
nem

Komló, Bodolyabér, Liget, 

Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, 

Mecsekpölöske Önkormányzatok

7 000               Pályázat 2022 2031 Hosszú x x x x x x x x x x

19
Magyarhertelend, Átemelők ultrahangos 

szintkapcsolásának kialakítása
nem

Komló, Bodolyabér, Liget, 

Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, 

Mecsekpölöske Önkormányzatok

850                  Pályázat 2022 2031 Hosszú x x x x x x x x x x

20
Magyarhertelend, Átemelők építészeti, gépészeti 

felújítása, irányítástechnikai korszerűsítése
nem

Komló, Bodolyabér, Liget, 

Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, 

Mecsekpölöske Önkormányzatok

20 000             Pályázat 2022 2031 Hosszú x x x x x x x x x x

21
Magyarszék, Átemelők ultrahangos 

szintkapcsolásának kialakítása
nem

Komló, Bodolyabér, Liget, 

Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, 

Mecsekpölöske Önkormányzatok

850                  Pályázat 2022 2031 Hosszú x x x x x x x x x x

22
Magyarszék, Átemelők építészeti, gépészeti 

felújítása, irányítástechnikai korszerűsítése
nem

Komló, Bodolyabér, Liget, 

Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, 

Mecsekpölöske Önkormányzatok

35 000             Pályázat 2022 2031 Hosszú x x x x x x x x x x

23

Mánfai szennyvízátemelők korszerűsítése, 

vegyszeradagolásának kiépítése, 

energiafelhasználás csökkentése

igen

Komló, Bodolyabér, Liget, 

Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, 

Mecsekpölöske Önkormányzatok

3 656               Pályázat 2022 2031 Hosszú x x x x x x x x x x

24
Mecsekpölöske, Átemelők építészeti, gépészeti 

felújítása, irányítástechnikai korszerűsítése
nem

Komló, Bodolyabér, Liget, 

Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, 

Mecsekpölöske Önkormányzatok

5 000               Pályázat 2022 2031 Hosszú x x x x x x x x x x

Rendelkezésre álló források megnevezése

I. ütem Bérleti díj + Pályázat

II. ütem Bérleti díj + Pályázat

III. ütem Pályázat

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

15

Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a 

teljes ütem tekintetében (eFt)

26576

24000

11 12 136 147 8 9 10

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

(eFt) Kezdés Befejezés
(rövid /  közép / 

hosszú)
1 2 3 4 5

Víziközmű-rendszer kódja: ** 21-26408-1-007-00-14

Fontossági 

sorrend
Beruházás megnevezése

Vízjogi 

engedély 

köteles-e a 

beruházás

Az érintett ellátásért felelős(ök) 

megnevezése

Forrás 

megnevezése

Megvalósítás várható 

időtartama

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Szennyvízelvezetés és -tisztítás

Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:

Gördülő fejlesztési terv a 2017 - 2031 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: BARANYA-VÍZ Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató  *

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: BARANYA-VÍZ Zrt.



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gördülő Fejlesztési Terv 
Komló szennyvízrendszer 

 

Beruházás és fejlesztés 

 

 

 

 

Készült: 2016.08.23. Komlói Üzemigazgatóság 

 

 

 

 

 

 

 



 Komló szennyvízrendszer 

 Víziközmű-rendszer állapot bemutatása 
 
Ellátásért felelősök: Komló Önkormányzat 
 
A víziközmű rendszer állapotának bemutatása, leírása 
 
Komló Város szennyvízelvezető rendszere 1951. évtől létesült. A területen túlnyomó részben beton 
és azbesztcement csövekből épült ki a rendszer. A terepadottságok miatt átemelők építése is 
szükségessé vált a város fejlődésével párhuzamosan a hálózat is bővült. A régi szennyvíztisztító 
telep kapacitása miatt már nem tudta megfelelő hatékonysággal az érkező szennyvizet megtisztítani, 
ezért szükségessé vált az új telep építése, melynek üzembe helyezése 1987 évben volt. A komló 
szennyvíztisztító telep 2008 évtől a kistérségi rendszerről származó kommunális szennyvizet is 
fogadja. 
 

Szennyvízhálózat fejlesztése 
 
Az alábbi táblázat az elkövetkező évben várható fejlesztéseket tartalmazza, bérleti díj felhasználását 
és sikeres pályázatokat is feltételezve. 
 
Objektum 
megnevezés 

Objektum elem Tervezett időtáv Tervezett költség 

Szennyvízcsatorna építés 
Komló, Gizella- Flóra 

utca 320fm 

 
1 év 10.300.000 Ft. 

Szennyvízcsatorna építés Komló, Krisztina u. 
164 fm. 

1 év 
6.000.000 Ft 

Szennyvízcsatorna 

rekonstrukció 
Barnamezős 
rehabilitációs pályázat 

1 év 
5.600.00 Ft 

Szennyvízcsatorna építés Komló, Nagyrét 
u.1145 fm.  

1 év 31.700.000 Ft. 

Szennyvízcsatorna építés Komló Körtvélyes 
Iparterület 
szennyvízevezetésének 
kiépítése 

1 év 24.500.000 Ft. 

Szennyvízcsatorna építés Komló, Ipari út 
Pannon Volán 
szennyvízevezetésének 
megoldása 

1 év 24.130.000 Ft. 

Szennyvízátemelők Komló, Körtvélyes 
MOBA I. szivattyúinak 
cseréje 

1 év 6.500.000 Ft. 

Szennyvízátemelők Ultrahangos 
szintvezérlés 
kialakítása 

1 év 2.500.000 Ft. 

Összesen:   157.630.000 Ft. 
 



  
 A komlói szennyvíztisztító telep szennyvíz-, iszap- és biogáz 
vonalának korszerűsítése 
 
Az 1987. évi üzembehelyezés óta a hibaelhárításoktól, illetve a működéshez nélkülözhetetlen gépek 
és műtárgyrészek TMK munkálataitól eltekinve építészeti, gépészeti illetve energiaellátást érintő 
felújítás nem történt. Egyedül a számítógépes adatrögzítő rendszer került részleges felújításra 2009-
2010. évben. Általánosságban elmondható, hogy a szennyvíztisztító műtárgyai gépészeti 
berendezései, energiaellátó eszközei, automatika rendszere felújításra szorul. Elmondható, hogy a 
műtárgyak és épületek tartószerkezeti szempontból nem szenvedtek olyan mértékű károsodást, 
melyet ne lehetne kezelni, vagy felújítani.  
További érv a tervezett korszerűsítés mellett, hogy a magyar kormány által 2010. május 5-én 
elfogadott Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási tervben az 1-12 Kapos alegységre vonatkozóan a 
2015-ig megvalósítandó intézkedések között szerepel, hogy többek között a komlói meglévő 
szennyvíztisztító telep tisztítási technológiájának korszerűsítésével is csökkenteni kell a felszíni 
vizek nitrogén és foszfor tápanyagterhelését. 
A technológiai fejlesztés elmaradása az EU konform szennyvíztisztítás minőségét csökkenti. 
 
  

 Szennyvíz vonal 
 

Objektum 
megnevezés 

Objektum elem Tervezett 
időtáv 

Tervezett 
költség 

Szivattyúház Szivattyúk, Elzáró szerkezetek 
(Tolózár, visszacsapó), Nedves és 
száraz térben a DN400 cső, 
Műtárgylefedés, Energiaellátás, 
automatika, betonfelületek, vízzáró 
vakolat 

1-5 év 26.966.000,- 

Kőfogó akna Új műtárgy 1-5 év 3.247.000,- 
Rács és Homokfogó Dobrács, rácsszemét kihordó 

szerkezet, szellőztetés, elzáró 
szerelvények, kotróhíd, 
homokkiemelő, vályú, levegőztető 
elemek, fúvók, szigetelés, 
betonfelületek, vízzáró vakolat, 
Energiaellátás, automatika 

1-5 év 165.673.000,- 

Konténer épület Új épület, szellőztetés, 
homokleválasztó, sinen mozgatható 
konténerek, Energiaellátás, 
automatika, 

1-5 év 28.190.000,- 

Előülepítők Kotróhíd, elzáró szerelvények, 
búkó, úszóiszap elvezetés, stengel 
fejek, iszapelvételi csövek, 
iszapelvételi szivattyúk, úszóiszap 
szivattyú, betonfelületek, vízzáró 
vakolat, energiaellátás, automatika 

1-5 év 27.033.000,- 

Eleveniszapos 
medencék 

Aerátorok, anoxikus keverők, 
recirkulációs szivattyúk, nitrát 
recirkuláció, térelválasztás az 
anoxikus medencerész 
kialakításához, betonfelületek, 
vízzáró vakolat, energiaellátás, 

1-5 év 86.039.000,- 



automatika 
Utóülepítő medencék Kotróhíd, elzáró szerelvények, 

búkó, stengel fejek, vízbevezetés 
hidraulikai javítása, iszapelvételi 
csövek, mennyiségmérők, 
betonfelületek, vízzáró vakolat, 
energiaellátás, automatika 

1-5 év 57.598.000,- 

Fertőtlenítő medence Kotróhíd, elzáró szerelvények, 
búkó, tisztított szennyvíz kiemelő 
szivattyú, betonfelületek, vízzáró 
vakolat, energiaellátás, automatika 

1-5 év 17.699.000,- 

Átemelő Szivattyúk, csővezeték, 
szerelvények, 

1-5 év 3.049.000,- 

Előkezelő műtárgy Keverő, elzáró szerelvények, 
betonfelületek, energiaellátás, 
automatika 

1-5 év 7.433.000,- 

Kezelő épület PLC-automatika 1-5 év 8.517.000,- 
Elősűrít ő Pálcás iszapkeverő csere 

Tolózár akna szerelvényeinek 
cseréje, a medencék közötti 
iszapakna szerelvényeinek cseréje 

1-5 év 8.755.000,- 

Utósűrít ő Pálcás iszapkotró csere, tolózár 
akna szerelvényeinek cseréje 

1-5 év 7.108.000,- 

Iszapkezelő gépház Gépi kevertiszap sűrítés kiépítése 
Helykialakítás a sűrítőnek ; a 
hőcserélő áthelyezése egymás fölé, 
sűrítődob és a hozzátartozó gépek 
telepítése (Polielektrolit folyékony), 
szivattyúk flokuláló tartály, stb., 
tisztított szennyvíz kiemelés és 
csőhálózat 3 kiadás (klórozó, 
víztelenítő gépek, sűrítődob) szűrés, 
nyomásfokozás, víztelenítő 
szalagok, ivóvízvezetés kialakítás, 
PE oldására, iszapfeladó szivattyúk 
csere – meglévők helyett, 
keringtető szivattyúk csere – 
meglévők helyett 

1-5 év 41.873.000,- 

Összesen   489.180.000,- 
 
 

 Iszap és biogáz vonal 
 
 
Objektum 
megnevezés 

Objektum elem Tervezett 
időtáv 

Tervezett 
költség 

Rothasztók hőszigetelés, fémburkolat csere, 
acélszerkezet felújítás, 
felületkezelés kívül, belül, mázolás, 
katódvédelem, utórothasztó 
állványcső, keverőszivattyú 
(kompenzátorokkal, elzáró 
szerelvényekkel), rothasztókon a 
gázdóm és szerelvényei, rothasztók 
elzáró szerelvényeinek cseréje, 
bontási munkák 

2-5 év 168.300.000,- 
 



Iszapvíztelenítés Komplett gépi iszapsűrítő 
berendezés               (tartalmazza: 
elővíztelenítő berendezést, injektor 
berendezést, iszapfeladó ~, 
víztelenített ~, mosóvíz szivattyút, 
automata polielektrolit bekeverőt 
feladó szivattyúval, utóhígítót, 
kapcsoló szekrény vezérléssel, 
frekvenciaváltóval, átfolyásmérőt, 
nyomástávadót)Komplett 
iszapvíztelenítő berendezés                   
(tartalmazza: iszapvíztelenítő 
centrifugát, elektromos vezérlő 
szekrényt frekvenciaváltóval, 
polielektrolit előkészítőt és 
polielektrolit szivattyút, iszapfeladó 
szivattyút, ferde kihordó csigát) 

2-5 év 49.700.000,- 
 

Fáklya Fáklya  150 m3/h   (szerelvények, 
alap) 

2-5 év 8.500.000,- 

Biogáz kéntelenítés Vas-só adagoló és tároló 2-5 év 6.500.000,- 
Energiaellátás, 
villámvédelem 

Cserélt technológiai gépek villamos 
kapcsoló berendezéseinek 
felújítása, új technológiai gépek 
villamosenergia ellátása        
(kábelek, elosztók), gázmotoros 
generátor csatlakoztatása a telepi 
villamos hálózathoz, új gáztartály 
villámvédelem, földelő hálózat 
kiegészítés 

2-5 év 11.600.000,- 

Irányítástechnika Irányítástechnikai berendezés a 
gázvonali gépekhez            
(generátor, gázsűrítő, gáztartály, 
fáklya), Irányítástechnikai rendszer 
kiterjesztése az új technológiai 
gépekre                              
(működtetés, jelzés, mérések) 

2-5 év 7.200.000,- 

Összesen   251.800.000,- 

  

 Műszaki indoklás 
A telep a biológiai tisztítási fokozat technológiai fejlesztése (elkülönített anoxikus és levegőzető 
terek kialakítása) nélkül nem képes betartani a 28/2004 (XII. 25.) Kormányrendelet vonatkozó 
határértékeit. A fokozott nitrogén eltávolítás igénye szükségessé teszi a mechanikai fokozat 
megfelelő kapacitásának beállítását a meglévő műtárgyak módosításával (Finomrácsok beépítése, 
hatékonyabb geometriájú homokfogó keresztmetszet kialakítása, megfelelő hatékonyságú előülepítő 
térfogat kialakítása). A telep műtárgyainak betonszerkezete és gépészeti berendezéseinek állapota 
jelentősen leromlott, ezért átfogó javításra, felújításra szorul. Záporcsúcsok esetén nagy 
mennyiségű kavics és görgeteg kerül a szivattyúházba, ahol az károsítja a szivattyúkat, ezért a 
beérkező nyers szennyvíz csatornán a szivattyúház előtti szakaszon kőfogó műtárgy létesítése 
javasolt. A rácsszemét és homoktároló konténerek a téli időszakban rendszeresen befagynak, 
ezek üzem közbeni tárolására könnyűszerkezetű konténertároló épület építése javasolt . A rácsok 
pálcaköze nem megfelelő, azokon jelentős mértékű úszó, szálas, és egyéb makroszennyeződés jut 
keresztül komoly üzemzavarokat okozva a tisztítási folyamatban. A gravitációs iszapsűrítés 
alacsony hatékonyságú, gépi iszapsűrítés kiépítése javasolt. A rothasztó acéltartályok teljes 
felújítást igényelnek. Az iszapvíztelenítő gép elavult, cserére szorul. 
 



 

 Acél gáztartály cseréje 
 
Objektum 
megnevezés 

Objektum elem Tervezett 
időtáv 

Tervezett 
költség 

Biogáz tartály Gáztartály alap,  
Duplamembrános gáztároló 500 m3                     
(csővezetékekkel, alappal) Földbe 
fektetett műanyag és acél gázcső 
hidegvíz és csatornavezetéki 
csatlakozásokkal a műtárgyaknál 

2-5 év 72.500.000,- 

 
 Műszaki indoklás 
 A műtárgy 500 m3-es víztartályának oldal- illetve fenéklemezei 2005-ben, a gázharang 2009. 
évben esett át teljes körű javításon. Ezutóbbi alkalommal közel 300 helyen kellett lemezfoltokat 
felhegeszteni a kilyukadt illetve elvékonyodott részeken. Az acélműtárgy szerkezete újabb javítása 
gazdaságtalan, a nagyfokú korrózió miatt cseréje szükséges. 
 
 

 Gázmotor – biogáz hasznosítás fejlesztése 
 
Objektum 
megnevezés 

Objektum elem Tervezett 
időtáv 

Tervezett 
költség 

Gázmotor Gázmotor alap, generátor egység 
konténerbe telepítve          
elektromos teljesítmény 100kW   
gázfogyasztás 40 m3/h               
hőteljesítmény 130 kW                 
(segédüzemi elemeivel), gázsűrítő   
50 m3/h, 70 mbar           
(szerelvényekkel, szűrővel), 
Távfűtési csatlakozás gázmotor és 
zárkamra között, Bontási munkák 

2-5 év 108.600.000,- 

 Műszaki indoklás 
A rothasztókban termelődő biogáz fűtési célú felhasználása csak az év felében megoldott. Gázmotor 
segítségével a teljes biogáz mennyiség hasznosítható. 
 
 

  
 Szennyvízátemelők (MOBÁK) ultrahangos szintkapcsolásának kialakítása 
 
 
Objektum 
megnevezés 

Objektum elem Tervezett 
időtáv 

Tervezett 
költség 

Moba I-VI. Ultrahangos szintkapcsolás 1-5 év 1.020.000. 
 
 Műszaki indoklás 
Az átemelőkben használt szintkapcsoló szondák érzékenyek a szennyvízben taláható rongyokra, 
heti szintű ellenőrzést, tisztítást igényelnek. Indokolt a szennyvízzel nem érintkező korszerű 
ultarhangos technológia alkalmazása. 



  
  

  
 Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a dávidföldi 

főgyűjtő rekonstrukciója  
 
Komló város területén meglévő, működő csatornahálózat a városban keletkező szennyvízt gyűjti és 
vezeti a komlói szennyvíztisztító telepre. A belvárosi és a kapcsolódó városrészek között felmerült 
az igény a közműves csatorna hálózatra való csatlakozáshoz. Az érintett területek lakossága részéről 
régóta megfogalmazódott már az igény arra vonatkozóan, hogy a város gravitációs 
szennyvízelvezető rendszeréhez ők is csatlakozhassanak. 
 
 
 
 Elvégzendő feladatok 
 
Objektum 
megnevezés 

Objektum elem Tervezett 
időtáv 

Tervezett 
költség 

Bajcsy-Zs. és Sóstó 
utca 

25 bekötés, DN 200 KG-PVC 
csatorna tisztítóaknákkal 

1-5 év 43.832.868,- 

Esze Tamás utca 25 bekötés, DN 200 KG-PVC 
csatorna tisztítóaknákkal 

1-5 év 32.012.825,- 

Bocskai utca 25 bekötés, DN 200 KG-PVC 
csatorna tisztítóaknákkal 

1-5 év 39.620.094,- 

Dugovics utca 25 bekötés, DN 200 KG-PVC 
csatorna tisztítóaknákkal 

1-5 év 10.957.997,- 

Eötvös utca 25 bekötés, DN 200 KG-PVC 
csatorna tisztítóaknákkal 

1-5 év 8.295.610,- 

Hunyadi utca 25 bekötés, DN 200 KG-PVC 
csatorna tisztítóaknákkal 

1-5 év 20.878.016,- 

Kis János utca 25 bekötés, DN 200 KG-PVC 
csatorna tisztítóaknákkal 

1-5 év 10.066.083,- 

Dávidföldi szv. 
főgyűjtő kiváltása 

DN 400 KG-PVC csatorna 434 m 1-5 év 27.882.587,- 

Összesen   193.546.080,- 

  

 Műszaki indoklás 
 
A fejlesztés által vizsgált utcákban (Esze Tamás utca és Attila utca, Dugovics Titusz utca, Kis János 
utca, Bajcsy-Zsilinszky és Sóstó utca, Bocskai utca, Hunyadi utca, Eötvös utca) lévő lakóingatlanok 
jelenleg nincsenek rákötve a városi szennyvízhálózatra. A lakosságnak egyénileg kell a 
szennyvíztisztítást megoldani. A keletkező szennyvíz szippantásos elszállítatása és kezelése  
ingatlanonkénti feladat. A lakosság a keletkező folyékony hulladékot általában épített aknába gyűjti, 
amelyek építésénél nem volt minden esetben cél a vízzáróság biztosítása. 
A Dávidföldi szennyvíz csatorna főgyűjtő rekonstrukciós munkái újterületek bekapcsolását nem 
teszik indokolttá. A rekonstrukcióra szánt csatornaszakasz Körtvélyes, Mecsekfalu, valamint 
Dávidföld új családi házas részén keletkező szennyvizeket fogadja és továbbítja. 
Korábban a kénhidrogén korrózió okozta beszakadások miatt már történtek a vezeték aknaközein 
javítások, így egyes érintett részek már kellő szállítási kapacitással és statikai teherbírással 
rendelkeznek. 



Tervezett 

nettó költség
Tervezett időtáv

1
Rendkívüli helyzetből adódó 

azonnali feladatok elvégzése
nem

Komló, Bodolyabér, 

Liget, Magyarhertelend, 

Magyarszék, Mánfa, 

Mecsekpölöske 

Önkormányzatok

5 000              Bérleti díj 2017 2017 rövid x

2

Komló-Mecsekjánosi, MOBA V. 

villamos fogyasztásmérő hely 

rekonstrukció

nem Komló Önkormányzat 250                 Bérleti díj 2017 2017 rövid x

3
Komló, Moba III. 2db szivattyú 

cseréje
nem Komló Önkormányzat 1 100              Bérleti díj 2017 2017 rövid x

4

Komló, Szennyvíztisztító telep: 

Biogáz kazán felújítása és tágulási 

tartály felújítás

nem Komló Önkormányzat 2 500              Bérleti díj 2017 2017 rövid x

5
Komló, Szennyvíztisztító telep: 

Iszapkeringtető szivattyú cseréje
nem Komló Önkormányzat 2 300              Bérleti díj 2017 2017 rövid x

6
Komló, Szennyvíztisztító telep: 

Biogáz mennyiségmérők cseréje
nem Komló Önkormányzat 1 200              Bérleti díj 2017 2017 rövid x

7
Komló, József A. és Ady E. u. 

gyűjtőcsatorna kiváltás 45 m
nem Komló Önkormányzat 1 200              Bérleti díj 2017 2017 rövid x

8
Komló, Szilvási bukósor 

gyűjtőcsatorna kiváltás 183 m
igen Komló Önkormányzat 15 000            KEHOP 2.2.1-14 2017 2019 közép x x x

9
Komló, Vörösmarty u. 

gyűjtőcsatorna kiváltás 400 m
igen Komló Önkormányzat 11 000            KEHOP 2.2.1-14 2017 2019 közép x x x

10
Komló, MOM építők u.-Sportvölgy 

szennyvízaknák felújítása
nem Komló Önkormányzat 3 000              Bérleti díj 2018 2018 közép x

11
Komló, Építők útja gyűjtőcsatorna 

aknafelújítás és fedlappótlás
nem Komló Önkormányzat 2 000              Bérleti díj 2018 2018 Közép x

12
Komló, Irinyi utca gyűjtőcsatorna 

kiváltás és aknafelújítás (40-42.)
nem Komló Önkormányzat 800                 Bérleti díj 2018 2018 közép x

13
Kistérségi szennyvíz átemelők 

szivattyú cserék
nem

Komló, Bodolyabér, 

Liget, Magyarhertelend, 

Magyarszék, Mánfa, 

Mecsekpölöske 

Önkormányzatok

8 000              Bérleti díj 2018 2021 közép x x x x

14
Komló szennyvíz átemelők szivattyú 

cserék
nem Komló Önkormányzat 10 000            Bérleti díj 2018 2021 közép x x x x

15

Komló, Bajcsy-Zsilinszky utcai 

gyűjtőcsatorna 35 métes szakasz 

kiváltása, aknafelújítással

nem Komló Önkormányzat 900                 Bérleti díj 2019 2019 közép x

16

Komló, Kossuth L. - Zrínyi M. utcai 

gyűjtőcsatorna 50 méteres szakasz 

kiváltás és aknafelújítás

nem Komló Önkormányzat 1 500              Bérleti díj 2019 2019 közép x

17

Komló, Alkotmány utcai 

gyűkjtőcsatorna 35 méteres szakasz 

kiváltás és aknafelújítás

nem Komló Önkormányzat 1 000              Bérleti díj 2019 2019 közép x

18

Komló, Sportvölgy- Patak utca 

DN600 szennyvízcsatorna 

rekonstrukció

nem Komló Önkormányzat 20 000            Bérleti díj 2019 2020 közép x x

1511 12 136 147 8 9 10

ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

(eFt) Kezdés Befejezés
(rövid /  közép / 

hosszú)
1 2 3 4 5

Víziközmű-rendszer kódja: ** 21-26408-1-007-00-14

Fontossági 

sorrend
megnevezése

Vízjogi engedély 

köteles-e a 

beruházás

Az érintett ellátásért 

felelős(ök) 

megnevezése

Forrás 

megnevezése

Megvalósítás várható 

időtartama

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: szennyvízelvezetés és tisztítás

Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:

Gördülő fejlesztési terv a 2017 - 2031 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: BARANYA-VÍZ Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: BARANYA-VÍZ Zrt.
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Komló, Ságvári E. utcai 

gyűjtőcsatorna 120 méteres szakasz 

kiváltás és aknafelújítás

nem Komló Önkormányzat 3 600              Bérleti díj 2019 2020 közép x x

20
Komló, Mikszáth K. és Móricz Zs. u. 

gyűjtőcsatorna kiváltás
nem Komló Önkormányzat 23 500            Pályázat 2019 2020 közép x x x

21
Komló, Munkácsy u. 

szennyvízcsatorna rekonstrukciók
nem Komló Önkormányzat 7 000              Bérleti díj 2019 2021 közép x x x

22
Komló, Juhász Gy. u. 

szennyvízcsatorna rekonstrukció
nem Komló Önkormányzat 12 000            Bérleti díj 2019 2021 közép x x x

23
Komló, Arany J. u. szennyvízcsatorna 

rekonstrukció
nem Komló Önkormányzat 21 000            Bérleti díj 2019 2021 közép x x x

24

Komló, Anna aknai gyűjtőcsatorna 

150 méteres szakasz kiváltás és 

aknafelújítás

nem Komló Önkormányzat 3 000              Bérleti díj 2019 2021 közép x x x

25
Komló, Szennyvíztisztító telep: 

Iszapfeladó szivattyú cseréje
nem Komló Önkormányzat 1 000              Bérleti díj 2021 2021 közép x

26

Komló, Gorkij utca gyűjtőcsatorna 

rekonstrukció (Nagy L. gimnázium) 

környéke)

nem Komló Önkormányzat 3 500              Bérleti díj 2022 2022 Hosszú x

27
Bodolyabér, Hunyadi utcai átemelő 

(4/A) villamos és irányítástechnika
nem

Bodolyabér 

Önkormányzat
1 133              Pályázat 2021 2030 hosszú x x x x x x x x x x

28
Bodolyabér, Végátemelő (4) villamos 

és irányítástechnika
nem

Bodolyabér 

Önkormányzat
1 556              Pályázat 2021 2030 hosszú x x x x x x x x x x

29
Liget, Végátemelő (6) villamos és 

irányítástechnika
nem Liget Önkormányzat 1 734              Pályázat 2021 2030 Hosszú x x x x x x x x x x

30
Liget, Végátemelő (6) gépészeti és 

technológiai berendezések 
nem Liget Önkormányzat 4 769              Pályázat 2021 2030 Hosszú x x x x x x x x x x

31
Magyarhertelend, Végátemelő (3) 

villamos és irányítástechnika
nem

Magyarhertelend 

Önkormányzat
2 838              Pályázat 2021 2030 Hosszú x x x x x x x x x x

32
Barátúri átemelő (2/A) villamos és 

irányítástechnika
nem

Magyarhertelend 

Önkormányzat
1 734              Pályázat 2021 2030 Hosszú x x x x x x x x x x

33

Magyarhertelend, Foci pályai 

átemelő (2/B) villamos és 

irányítástechnika

nem
Magyarhertelend 

Önkormányzat
2 453              Pályázat 2021 2030 Hosszú x x x x x x x x x x

34

Magyarhertelend, Tábor utcai 

átemelő (2/C) villamos és 

irányítástechnika

nem
Magyarhertelend 

Önkormányzat
1 556              Pályázat 2021 2030 Hosszú x x x x x x x x x x

35

Magyarhertelend, Tábor utca végi 

átemelő (2/D) villamos és 

irányítástechnika

nem
Magyarhertelend 

Önkormányzat
1 556              Pályázat 2021 2030 Hosszú x x x x x x x x x x

36
Magyarszék, Átemelők villamos és 

irányítástechnikai felújítása
nem

Magyarszék 

Önkormányzat
4 000              Pályázat 2021 2030 hosszú x x x x x x x x x x

37
Magyarszék, Átemelő szivattyúk 

felújítása, cseréje
nem

Magyarszék 

Önkormányzat
5 000              Pályázat 2021 2030 hosszú x x x x x x x x x x

38

Mánfa szennyvízátemelők: villamos 

és irányítástechnikai felújítása 

(ultrahangos szintkapcsolás)

nem Mánfa Önkormányzat 7 500              Pályázat 2021 2028 hosszú x x x x x x x

39
Mánfa, Szennyvízátemelők gépészeti 

és technikai  felújítása
nem Mánfa Önkormányzat 40 220            Pályázat 2021 2030 hosszú x x x x x x x x x x

40

Mecsekpölöske, Végátemelő (1) 

villamos és irányítástechnikai 

felújítása

nem
Mecsekpölöske 

Önkormányzat
3 747              Pályázat 2021 2030 hosszú x x x x x x x x x x

41

Mecsekpölöske, Hársfa utcai 

átemelő (1/A) villamos és 

irányítástechnikai felújítása

nem
Mecsekpölöske 

Önkormányzat
2 765              Pályázat 2021 2030 hosszú x x x x x x x x x x

42

Mecsekpölöske, Végátemelő (1) 

gépészeti és technológiai 

berendezések 

nem
Mecsekpölöske 

Önkormányzat
13 738            Pályázat 2021 2030 hosszú x x x x x x x x x x

43

Mecsekpölöske, Hársfa utcai 

átemelő (1/A) építészeti, gépészeti 

és technológiai berendezéseinek 

felújítása 

nem
Mecsekpölöske 

Önkormányzat
10 138            Pályázat 2021 2030 hosszú x x x x x x x x x x



44
Sikonda végátemelő (7) villamos és 

irányítástechnika
nem Komló Önkormányzat 2 858              Pályázat 2022 2023 Hosszú x x

45
Sikonda végátemelő (7) gépészeti és 

technológiai berendezések 
nem Komló Önkormányzat 15 716            Pályázat 2022 2023 Hosszú x x

46

Sikonda fecske közi átemelő (7/A) 

gépészeti és technológiai 

berendezések 

nem Komló Önkormányzat 6 233              Pályázat 2022 2023 Hosszú x x

47
Sikonda Fecske közi átemelő (7/A) 

villamos és irányítástechnika
nem Komló Önkormányzat 1 133              Pályázat 2022 2023 Hosszú x x

48

Komló-Sikonda, A régi építésű, beton 

anyagú csatornaszakaszok cseréje, 

Fürdő utcától a 7 sz. végátemelőig, a 

Pihenő parki szakaszt is beleértve.

igen Komló Önkormányzat 70 000            Pályázat 2028 2030 Hosszú x x x

Rendelkezésre álló források 

megnevezése

I. ütem Bérleti díj + Pályázat

II. ütem Bérleti díj

III. ütem Pályázat

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Rendelkezésre álló források számszerűsített 

értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)

13300

56000



 
 
 

 
 
 

Gördülő Fejlesztési Terv 
Komló szennyvízrendszer 

 

Felújítások és pótlások 

 

 

 

 
Készült: 2016.08.22. Komlói Üzemigazgatóság 

 

 

  

 

 



 Komló szennyvízrendszer 

 Víziközmű-rendszer állapot bemutatása 
 
Ellátásért felelősök: Komló Önkormányzat 
 
A víziközmű rendszer állapotának bemutatása, leírása 
 
Komló Város szennyvízelvezető rendszere 1951. évtől létesült. A területen túlnyomó részben beton 
és azbesztcement csövekből épült ki a rendszer. A terepadottságok miatt átemelők építése is 
szükségessé vált a város fejlődésével párhuzamosan a hálózat is bővült. A régi szennyvíztisztító 
telep kapacitása miatt már nem tudta megfelelő hatékonysággal az érkező szennyvizet megtisztítani, 
ezért szükségessé vált az új telep építése, melynek üzembe helyezése 1987 évben volt. A komló 
szennyvíztisztító telep 2008 évtől a kistérségi rendszerről származó kommunális szennyvizet is 
fogadja. 
A csatorna hálózat egyes szakaszai koruknál fogva már avultak, funkciójukat még betöltik, de az 
üzemzavarok száma már jelentős, ami elsősorban a dugulások számában jelentkezik, de már 
többször előfordult, hogy a csatorna beszakadt. 
Felújításuk szükséges, melyet több ütemben lehet végrehajtani. 
 
 
 
 
 
 

 Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges rekonstrukciók 
 

 Szennyvízgyűjtő hálózat 
 
A legtöbb üzemzavarral nyilvántartott gyűjtőcsatornák, csatornaaknák felújítását a bérleti díj terhére 
középtávra terveztük illetve átütemeztük, tekintettel a várható KEHOP pályázat megvalósulására. 
  

 Elvégzendő feladatok 

 
 

Objektum 
megnevezés 

Objektum elem Tervezett költség 

Gyűjt őcsatorna Komló, József Attila – Ady u. 45 fm. 
kiváltás 

1.200,000,- 

 
 

 Műszaki indoklás 
 

A rekonstrukciós munkálatokra előirányzott csatornaszakaszok és tisztító aknák avultak, már nem 
üzembiztosak. Biogén kénsavkorrózió miatt a csatorna anyaga meggyengült, gyökérbenövések, 
csatorna beszakadások jellemzők. 
 



Pénzügyi források Bérleti díj 

 
 
 

 Szennyvíz átemelők 
 

 Elvégzendő feladatok 

 

A város területén  6 db szennyvíz átemelő üzemel, amiből az I-II MOBÁK az 1980-as években, a 
III-IV-V MOBÁK a 90-es években létesültek. Az I-II MOBÁK felújítása, nyomócső cseréi 
megtörténtek, itt a várható nagyobb szennyvízmennyiségre a kapacitásra és biztonságra kell 
törekedni, új szivattyúk beszerzésével. 
 

Objektum 
megnevezés 

Objektum elem Tervezett költség 

Moba III. Szivattyúk cseréje irányítástechnikai 
vezérlő cseréje 

1.100.000,- 

Moba V. Villamos fogyasztásmérőhely 
rekonstrukció 

250.000,- 

 
 
 

 Műszaki indoklás 
 

Az irányítástechnikai vezérlők és mágneskapcsolók elöregedtek, egyre gyakrabban jelentkeznek 
hibák, cseréjük szükségessé vált. 
 
 
Pénzügyi  források Bérleti díj 

 
 

  

  

 Szennyvíztisztító telep 
 

A 1987. évtől üzemelő szennyvíztisztító komló város és a kistérségi szennyvízcsatorna rendszer 
szennyvizét fogadja. Jelentős felújítás sem az építészeti létesítményeken, sem a gépészeti 
berendezéseken, sem pedig a villamos eszközökön nem történt. Egyedül a számítógépes adatrögzítő 
rendszer került részleges felújításra 2009-2010. évben. A tisztító telep szennyvízvonalának 
korszerűsítésére KEOP-1.2.0/09-11 pályázat van folyamatban, a teljes iszap- és biogáz vonal 
felújítása ugyancsak pályázat útján lehetséges. 
 
 Elvégzendő feladatok 

 

Az iszapgépház gépészeti berendezéseinek és világításának részleges felújítása. 



 
Objektum 

megnevezés 
Objektum elem Tervezett költség 

Iszap vonal Iszapkeringtető szivattyú cseréje 2.300.000,- 

Biogáz vonal Biogáz kazán és tágulási tartály felújítása 2.500.000 

Biogáz vonal Biogáz mennyiségmérők cseréje 1.200.000 

Szennyvíz vonal Recirk. Szivattyú felújítás 200.000,- 

 

  

 Műszaki indoklás 
 

A felújítás elmaradása szociális blokk meleg-vízellátását ellehetleníti. Az iszapgépház armatúrái 
elöregedtek, felújításuk gazdaságtalan, helyi megvilágítások kiépítésére van szükség a napi 
rendszereségű üzemeltetési feladatok helyszínein. Az iszapkeringtető szivattyúkhoz nem szerezhető 
már be alkatrész, az iszapfeladó szivattyú műszaki állapota nem biztosítja a zavartalanul a 
folyamatosan keletkező szennyvíziszap betáplálását a rothasztóba, tartalék gép nem áll 
rendelkezésre. A berendezések pótlásának elmaradása meghiúsítja az iszapkezelést (a kibocsátási 
határértékek betartását veszélyezteti). A két folyamatosan üzemelő recirkulációs szivattyú részleges 
felújítást igényel az üzembiztosságuk fenntartása érdekében. A szociális blokk melegvízellátását 
szolgáló tartály már többször kilyukadt, javítása a továbbiakban már nem lehetséges, csere 
szükséges. 
 

 

  

 Közép és hosszú távon megvalósítandó rekonstrukciós munkálatok 
 

Ebben az ütemben a szennyvízátemelők valamint a város elöregedett csatornahálózatának azon 
hosszabb szakaszai szerepelnek, amelyekről az üzemeltetés során bebizonyosodott, hogy rossz 
állaguk, átmárőjük (szilvási bukósor) miatt nagyobb kockázatot jelentenek a biztonságos 
szennyvízelvezetésben. Finanszírozásuk részben a bérleti díjból illetve pályázati forrásból 
képzelhető el. 

 Elvégzendő feladatok 

Objektum 
megnevezés 

Objektum elem Tervezett 
időtáv 

Tervezett 
költség 

Gyűjt őcsatorna Anna aknai gyűjtőcsatorna 150 
méteres szakasz kiváltás és 
aknafelújítás 

2-5 év 3.000.000,- 

Gyűjt őcsatorna Ságvári E. utcai gyűjtőcsatorna 
120 méteres szakasz kiváltás és 
aknafelújítás 

2-5 év 3.600.000,- 

Gyűjt őcsatorna Szilvási bukósor gyűjtőcsatorna 
kiváltás 183 m 

2-5 év 15.000.000,- 



Gyűjt őcsatorna Mikszáth K. és Móricz Zs. u. 
gyűjtőcsatorna kiváltás 

2-5 év 23.500.000,- 

Gyűjt őcsatorna Munkácsy Mihály u. 
gyűjtőcsatorna kiváltás 350 m 

2-5 év 15.000.000,- 

Gyűjt őcsatorna Vörösmarty u. gyűjtőcsatorna 
kiváltás 300 m 

2-5 év 11.000.000,- 

Gyűjt őcsatorna Irinyi utca gyűjtőcsatorna 
kiváltás és aknafelújítás (40-42.) 

2-5 év 800.000,- 

Gyűjt őcsatorna Bajcsy-Zsilinszky utcai 
gyűjtőcsatorna 35 métes szakasz 
kiváltás és aknafelújítás 

2-5 év 900.000,- 

Gyűjt őcsatorna Kossuth L. - Zrínyi M. utcai 
gyűjtőcsatorna 50 méteres 
szakasz kiváltás és aknafelújítás  

2-5 év 1.500.000 

Gyűjt őcsatorna Alkotmány utcai 
gyűkjtőcsatorna 35 métes 
szakasz kiváltás és aknafelújítás 

2-5 év 1.000.000 

Gyűjt őcsatorna Építők útja-MOM  
gyűjtőcsatorna aknafelújítás és 
fedlappótlás 

2-5 év 3.000.000 

Moba V. Szivattyú cseréje 2-5 év 600.000,- 

Moba I-VI Átemelők építészeti, gépészeti és 
irányítástechnikai felújítása 

2-5 év 36.210.000,- 

Moba I-II-II. jelzéskorszerűsítés 2-5 év 2.000.000,- 

Gyűjt őcsatorna Gorkij utca gyűjtőcsatorna 
rekonstrukció (Nagy L. 
gimnázium) környéke)  

5-15 év 3.500.000,- 

Gyűjt őcsatorna Csatornahálózat, aknák 
felújítása, fedlappótlások 

Folyamatos 40.000.000,- 

  
  
 Műszaki indoklás 
 
A komlói szennyvízelvezető hálózat alpvetően gravitációs jellegű, azonban a körtvélyesi városrész 
felépülése, illetve a szennyvízelvezetéssel nem rendelkező városrészek (Mecsekfalu, Mecsekjánosi) 
csatornázása – a település domborzati viszonyai miatt - magával hozta a szennyvízátemelés 
szükségességét. A kilencvenes évek végéig hat MOBA típusú települési szennyvízátemelő létesült. 
Üzembehelyezésük óta a hibaelhárításoktól, illetve a működéshez nélkülözhetetlen gépészeti és 
villamos eszközö TMK munkálataitól eltekinve építészeti, gépészeti illetve energiaellátást érintő 
felújítás nem történt. 
A Moba II. acél nyomócsövei elkorrodálódtak, az egyik már használhatatlan. A III: és V. Mobák 
szivattyúi a koruk és a nagy mértékű kopás miatt rendszeresen eldugulnak, felújításuk 
gazdaságtalan. 
Az átemelőkben található szivattyúk életkora a MOBA 4 átemelőtől eltekintve meghaladja a 15 



évet, az alkatrészellátás előreláthatólag nem biztosítható. A biogén kénsavkorrózió következtében az 
aknák betonfelületei, a nyomócsövek, levezető csövek, aknafedlapok erősen korrodáltak. A villamos 
és automatika eszközök korszerűsítésre szorulnak. 
A telepen termelt biogáz elégetését, a szennyvíztisztító hőellátását (technológia egész éves fűtése, 
téli fűtési igények) biztosító eredeti kazán csövei korrodálódtak, az elmúlt években már több csöve 
üzemenkívül lett helyezve, felújítása szükséges. A kazánhoz szorosan kapcsolódó eredeti aktív 
tágulási tartály és vezérlőautomatikája felújításra, illetve cserére szorul. Az eredeti biogáz 
mennyiségmérők elkoptak, javításuk már nem lehetséges, csere szükséges. 


