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

 2018. június 6-i rendkívüli üléséről 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, jelen van 11 fő képviselő, dr. György Zóra, dr. Barbarics Ildikó, 
Gerencsér Ágnes és Mink Ernő igazoltan hiányzik. A képviselő-testületi ülést 15 óra 9 
perckor megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy a jegyzőkönyv rögzítése 
hangfelvétellel és írásban történik. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet, melyet a képviselő-testület 
kézfeltartással, 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot 
hozta: 
 
 

1. sz. napirend 
 
A víziközmű bérleti díj felhasználására vonatkozó egyes határozatok módosítása 
 
Előadó: Polics József polgármester 
Meghívott: Mester Zoltán üzemigazgató 
 
Polics József tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy azért van szükség a határozatok 
módosítására, mert a felújítás során többletköltségek merültek fel. A dávidföldi utcákon 
útfelújítást megelőző állapotok uralkodnak, és zajlanak a víziközmű rekonstrukciók. A 
testület által jóváhagyott, de még el nem végzett és esetleg halasztható munkálatokra, 
valamint a víziközmű bérleti díj felhasználására vonatkozik a határozati javaslat.  
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság határozatképesség hiányában nem 
tudott döntést hozni. 
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, 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot 
hozta: 
 
 
 

93/2018. (VI.6.) sz. határozat 



 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester szóbeli 
előterjesztésében, a gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és 
ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a víziközmű 
bérleti díj felhasználására vonatkozó egyes határozatok módosításával kapcsolatos 
előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a víziközmű bérleti díj terhére 
korábban jóváhagyott alábbi felújítási munkák a későbbiekben kerüljenek 
megvalósításra azzal a feltétellel, hogy a 2018. és 2019. évi víziközmű bérleti 
díj felhasználásának a jóváhagyásakor ezek a tételek elsőbbséget élveznek. 
 
77/2017. (V.25.) sz. határozat: 
- Dózsa Gy. utca 1-7. sz. lakóházak ivóvízellátó vezetékének rekonstrukciója 

(nettó költség: 2.017.685,- Ft) 
- A szennyvízberuházással érintett ingatlanok rákötésének tervezési munkái 

(nettó költség: 1.150.000,- Ft) 
 
139/2017. (IX. 27.) sz. határozat: 
- Gizella utca szennyvízcsatorna építés (nettó költség: 4.609.228,- Ft) 
 
39/2018. (III.22.) sz. határozat: 
- szennyvíztelep biogáz mennyiségmérők cseréje (nettó költség: 1.200.000,- 

Ft) 
- József A. és Ady E. u. gyűjtőcsatorna kiváltás (nettó költség: 1.700.000,- Ft) 
- Építők u. Sportvölgy csatornahálózatán a szennyvízaknák felújítása (nettó 

költség: 3.000.000,- Ft) 
- Komló, Irinyi utca gyűjtőcsatorna szakasz kiváltása és aknafelújítása (nettó 

költség: 800.000,- Ft) 
- szennyvíztelep gépészeti felújítások (nettó költség: 1.850.000,- Ft) 
- Komló, Ipari út MOM betáp vezeték rekonstrukció (nettó költség: 

1.970.000,- Ft) 
- Komló, Vörösmarty u. ivóvízvezeték és csomópont rekonstrukció (nettó 

költség: 2.405.427,- Ft) 
 
A képviselő-testület jóváhagyja, hogy a fentiekben felsorolt, összesen nettó 
20.702.340,- Ft, azaz bruttó 26.291.972,- Ft az alábbi, már megkezdett 
rekonstrukciós munkák többletköltségére nyújtson fedezetet: 
 
- Kis János utcai ivóvízvezeték hálózat rekonstrukciója (nettó költség: 

486.020,- Ft) 
- Bajcsy Zs. utcai ivóvízvezeték hálózat rekonstrukciója (nettó költség: 

5.082.200,- Ft) 
- Széchenyi I. utcai ivóvízvezeték hálózat rekonstrukciója (nettó költség: 

14.332.124.- Ft 



- Lehár F. és Bartók B. utcák ivóvízvezeték hálózatainak rekonstrukciója 
(nettó költség: 801.996,- Ft) 

azaz mindösszesen bruttó 26.291.972,- Ft. 
 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a későbbiekben 
megvalósuló felújítások tekintetében a már megkötött vállalkozási 
szerződéseket közös megegyezéssel mondja fel, illetve a folyamatban lévő 
fejlesztések tekintetében a vállalkozási szerződések módosítását aláírja. 

Utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor 
az előirányzat változás átvezetéséről intézkedjen. 

 
Határid ő:  2018. június 15. (szerződések megkötése, ill. 
megszüntetése) 
  2018. szeptember 30. (előirányzat átvezetése) 

Felelős:  Polics József polgármester  
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 

2. sz. napirend 
 
Szennyvízberuházással érintett egyes utcák útburkolat felújítása 
 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József elmondta, hogy ez a beruházás körülbelül egy éve folyik, és a közterületet 
érintő szakaszok nagyjából rendben vannak. A Sóstói út kivételével az összes többi 
szakasz tavaly elkészült. Jelenleg az a cél, hogy a Bajcsy-Zsilinszky, a Dugovics Titusz, 
valamint a Kiss János utcában teljes szélességű úthelyreállítás történjen. Az előzetes 
ajánlatok alapján az év végi megvalósuláshoz az önkormányzati forrás összegét, bruttó 
9.852.228,- Ft-ot szükséges biztosítani. Az utak helyreállítása remix megoldással, 
vagyis ugyanazzal a technológiával történik, amivel a Munkácsy Mihály utcai felújítás. 
Végső fázisként a záró-kopó aszfaltréteg egy komlói aszfaltprogram kapcsán készülne 
el akkor, amikor az összes (Munkácsy M., Lehár F., Bartók B., Mecsekfalui út, Bajcsy-
Zs., Dugovics T., Kiss J.) utcában. 
Bízik abban, hogy ez a technológia tartós, és hosszú távon használható utat eredményez. 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság határozatképesség hiányában nem 
tudott döntést hozni. 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
 
Kérdés, vélemény nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
kézfeltartással, 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot 
hozta: 



 
94/2018. (VI.6.) sz. határozat 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester szóbeli 
előterjesztésében, a gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és 
ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 
szennyvízberuházással érintett egyes utcák útburkolat felújításával kapcsolatos 
előterjesztést. 
 

3. A képviselő-testület jóváhagyja, hogy az alábbi szennyvízberuházással érintett 
utcákban a közút burkolata teljes szélességben kerüljön helyreállításra, illetve 
felújításra. 
 
- Bajcsy Zs. utca 313,5 fm hosszban (912 hrsz) 
- Dugovics T. utca 122 fm hosszban (3229 hrsz) 
- Kis János utca 100 fm hosszban (3831 hrsz) 
 
A képviselő-testület a felújítási munkák megvalósításához szükséges 
önkormányzati forrás összegét, bruttó 9.852.228,- Ft-ot a költségvetési rendelet 
7. sz. mellékletében szereplő „TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős 
területek rehabilitációja (Altáró u.)” megnevezésű előirányzat terhére biztosítja 
azzal a feltétellel, hogy a 2019. évi költségvetési rendeletben a teljes előirányzat 
összegét, 57.800.000,- Ft-ot tervezni kell. 
 

4. A képviselő-testület jóváhagyja, hogy az útfelújítási munkák tekintetében a 
műszaki-technikai sajátosságok, valamint a megvalósítás rendkívüli sürgőssége 
miatt a beszerzési eljárás lefolytatásától az önkormányzat eltekintsen. 
 

5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási 
szerződést bruttó 9.852.228,- Ft összegben aláírja. 
Utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor 
az előirányzat változás átvezetéséről intézkedjen. 

 
Határid ő:  2018. június 15. (szerződések megkötése) 
  2018. szeptember 30. (előirányzat átvezetése) 

Felelős:  Polics József polgármester  
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
 
 
 

3. sz. napirend 
 
Határúti infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatos többletköltségek 
 



Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat pótlólag 
került kiküldésre, mert ma délutánig nem lehetett tudni, mennyi lesz a beruházási 
költség összege. A területen nem lehetett olyan útalapot készíteni, amelynek a 
teherbírási viszonyai megfelelnek, alkalmas lenne az útrétegek fogadására, és garantálná 
egy stabil út megépítését. A PTE és a Budapesti Műszaki Egyetem laboratóriumai is 
bevonásra kerültek. A megoldás, hogy egy meszes stabilizáló állagra kerül rá a többi 
útréteg. Az áteresz készítésekor már látható volt, hogy a föld nagyon vizes és 
talajvízszint süllyesztésre van szükség. A többletköltséget nem csak ez, hanem a 
vízvezeték és szennyvízvezeték építésének szükségessége is okozza. Ahhoz, hogy 
érvényt szerezzünk a többletköltségekhez a jelenleg aláírt támogatási szerződésből, az 
önkormányzatnak rendelkeznie kell egy módosított vállalkozói szerződéssel. Szerződést 
csak akkor lehet aláírni, ha a képviselő-testület biztosítja a 30 millió forintos fedezetet. 
Így remény szerint visszakerül a 29 millió forint, amelyben benne van minden 
megmaradt forrás, és ami az előzetes egyeztetések alapján átcsoportosítható a 
költségvetésben. 
 
A Gazdasági és településfejlesztési bizottság határozatképesség hiányában nem 
tudott döntést hozni. 
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, 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot 
hozta: 
 

95/2018. (VI.6.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester szóbeli 
előterjesztésében, a gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és 
ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Határ úti 
infrastruktúra fejlesztés többletköltségeivel kapcsolatos előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület jóváhagyja a TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító 
számú, „Iparterületek elérhetőségének megteremtése, valamint 
alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben” című 
pályázat építési beruházásához kapcsolódó bruttó 29.980.192,- Ft többletforrás 
biztosítását a költségvetési rendelet 7. sz. mellékletében szereplő „TOP-2.1.1-16-
BA1-2017-00003 Barnamezős területek rehabilitációja (Altáró u.)” előirányzat 
terhére. 
 

2. A projekt költségvetésében szereplő „tartalék keret”, illetve az „építéshez 
kapcsolódó költségek” soron szereplő költségmaradvány felhasználásának a 



Támogató általi jóváhagyását követően a bruttó 28.953.927,- Ft összeg 
visszapótlásáról gondoskodni kell. 
 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződés 
módosítását bruttó 29.980.192,- Ft összegben aláírja. 
Utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor 
az előirányzat változás átvezetéséről intézkedjen. 
 

Határid ő:  2018. június 15. (szerződés módosítás aláírása) 
  2018. szeptember 30. (előirányzat átvezetése) 

Felelős:  Polics József polgármester  
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
 
Polics József tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy várhatóan 2018. június 21-én 
testületi ülésre kerül sor. 
Megköszönte a részvételt és az ülést 15 óra 50 perckor bezárta. 
 

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


