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1. KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 azonosító számú, „Komló város ellátatlan területeinek
szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” című projekt keretében
kiegészítő beruházás megvalósítása
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Mester Zoltán

polgármester
üzemigazgató

Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 12 főből 11 fő jelen
van, Vízhányó András jelezte a távollétét, nem tudja, hogy igazoltan van-e távol. A KEHOP
pályázat megvitatásáról van szó, az előterjesztést a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság
tárgyalta. Felkérte a bizottság elnökét a bizottsági döntés ismertetésére.
Kispál László ismertette, hogy a bizottság módosító indítványa kiosztásra került. Pénzügyi
Bizottság 3 igen szavazattal, a kiegészítésekkel együtt elfogadta a javaslatot.
Polics József előadta, hogy a pótmunka és a felárazás az két különböző fogalom, ezért arra kér
mindenkit, hogy tárgy- és tényszerűen beszéljen. A határozati javaslat kiegészítő pontját nem
tudta értelmezni, a Nemzeti Fejlesztési Programiroda határozata és a mérnök határozata alapján.
A megvalósítás időtartamának meghosszabbítása a módosított vízjogi létesítési engedély
kézhezvétele plusz 210 nap, amely a 30 napos próbaüzemet is magában foglalja. Így jött ki a
határozatban szereplő határidő. Összecsúszott minden, látta a levelezést, hogy 2020. január 3-ra
össze van hívva a műszaki átadás-átvételi eljárás. Nem tudja ebben a folyamatban értelmezni a
kiegészítő határozati javaslatot, azt a részét főleg nem, hogy ez egy Fidic mérnökös eljárás szerint
bonyolódó beruházás, ahol a Fidic mérnöke fogja megmondani azt 2020. január 3-án vagy 6-án,
hogy ez a beruházás az eredeti szerződés szerint elkészült, nem készült el, vagy a módosított
határozat alapján most nem is kell a végleges állapotban elkészülnie. Örül, hogy idáig eljutottak,
figyelemmel a múlt szerdai döntésre, és figyelembe véve azt, hogy a Nemzeti Fejlesztési
Programirodánál kaptak egy hetet arra, hogy ezt a folyamatot véglegesítsék. Ha kell, akkor
szilveszterkor is fognak tartani testületi ülést annak érdekében, hogy ez a 3 beruházás
megvalósuljon a városban. Sikerült 1-2 nap alatt eljutni ehhez az idealizált állapothoz, kevés
esélyt látott arra, hogy sikerülni fog, de sikerült. Ez a határozati javaslat. A Baranya-Víz Zrt
vezetője és üzemigazgatója mondhatja, hogyan áll a beruházás, de a végső szót a Fidic
mérnökiroda mondja ki. Akik delegálva voltak a kooperációra, személyesen is találkoztak
mérnök úrral. Kérdése azt volt, hogy hogyan kell jogilag értelmezni azt, hogy a határozat
módosítani fogja a határidőt is. Megtette, amit Kispál László a bizottsági ülésen kért, hogy a
beruházás önkormányzati hozzájárulás nélkül történjen.
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Kispál László előadta, hogy az önkormányzatnak ezt meg is kellett tennie. Megpróbálták az
észrevételeiket rögzíteni, látszottak az elmaradások, apró technikai tényezők felmerültek, ezek
tények. Nincsenek kényszerhatások, az látható, de érezhetően nem álltak megfelelően a határidő
betartásával.
Dr. Barbarics Ildikó frakcióvéleményként előadta, hogy a KÖT magatartásának köszönhetően
megspóroltak 48 M Ft-ot. Ha az elmúlt ülésen megszavazták volna az eredeti előterjesztést, akkor
a beruházás most 48 M-val többe kerül. A beruházás 130-ról indult, most 59.769.456 Ft lett,
amiből megoldható, ez örvendetes, de nem értik, hogy mi történt, hogy ilyen jelentősen változtak
a számok. Ez annak köszönhető, hogy a KÖT a múltkor nem szavazta meg és változtatásokat
akart. A bizottsági módosításokat támogatják. Saját forrás terhére többletkötelezettséget nem
vállal a város a beruházással kapcsolatban, és bele kell érteni a víziközmű bérleti díjat is. El
szeretnék azt kerülni, hogy csak azért támogassák az előterjesztést, mert az hirtelen 48 M-val
kevesebbe kerül és később bármilyen költségtényezőre hivatkozva mégiscsak kelljen ez az
összeg. A kiegészítő javaslat fontos, mert egy héttel ezelőtt kimondták, hogy 2020. január 6-ig
nem fog elkészülni a beruházás, és most úgy néz ki, hogy a határidőig semmi gond nem lesz,
vagy elgondolkodtató a polgármester azon kijelentése, hogy „most nem is kell elkészülnie, mert a
határidőt módosítani fogjuk”. A kiegészítendő határozati javaslat erre a mondatrészre utal, ha
kötbért számolunk, akkor jóval magasabb összegnél tartunk. A várost védjük és a város érdekeit
képviseljük. Mondjuk ki, hogy a város ezen beruházás kapcsán nagyobb bevételtől nem fog
elesni, csak azért, mert a határidő módosításra kerül. Lesz 210 nap, amíg a három utcát és a
szennyvíztelepnél lévő hiányosságot be tudják fejezni. Azt szeretnék, hogy a város érdekében
sikeres legyen és kellő módon történjen meg a beruházás. Ha kiszámolják a napokat, jóval több
kötbér járna a városnak a késedelmes munkavégzés miatt, mint ez az összeg, de a cél az, hogy ez
a projekt megvalósuljon. A beruházás az előírásoknak megfelelően történik és teljesen a
városlakók érdekeit szolgálja.
Jégl Zoltán kérdezte, hogy a 3. pont szerint 2020. március 15-ig kerültek a beruházással
kapcsolat költségek beállításra, ez mit jelent milliós nagyságrendben?
Polics József előadta, hogy az engedélyezési eljárás illetékét most kell befizetni, amely 280 E Ft,
a tervezés viszont külön van, a tervezés része a megrendeléseknek, és emiatt majd módosítani
kell a határozatot. A Vörösmarty utca illetéke ebben a 280-ban nincs benne. 1 M Ft alatt van az
illetékek költsége, a többi költség nem az önkormányzatot terheli. Nem vesztették el a 60 M-t, és
sikerült még 48 M Ft-ot is megmenteni a város számára, ezáltal tudják ezt a beruházást
megvalósítani. 136, 108, 60: érdekes a számsor, de a végeredmény érdekli, az hozza meg Komló
számára az eredményt. Örül az olyan kijelentéseknek, hogy saját forrást nem tesznek hozzá. A
kötbérre javasolta, hogy állítsanak fel egy bizottságot, és vonjanak be szakértőket arra
vonatkozóan, hogy hogyan működik a kötbér. 3-4 év múlva lehet, hogy több milliós kötbérhez
jutnak. Reméli, hogy a 60 M forintból Komló városa fog fejlődni és vége lesz az egyedi
beruházásnak. A 69 M Ft áfáját meg kell még szereznie. Komló érdekében történik minden.
Javasolja, hogy 2020. január 3-a legyen ez a dátum, mert az iratokból kiderül, hogy a műszaki
átadás január 3-ra van kitűzve, ne húzzák 6-ig. Az a fontos, hogy ez az ügy minél előbb
nyugvópontra kerüljön és folytatódjon a beruházás, az engedélyezési eljárás leállítása, folytatása
érdekében is.
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Dr. Barbarics Ildikó kérte, hogy a szavait ne forgassák ki. Azt mondta, hogy a KÖT-nek
köszönhető, hogy a határozati javaslat nem lett megszavazva. Nincs tudomása arról, hogy mi az
oka annak, hogy 60 M forintra csökkent a beruházás, ez teljesen érthetetlen, de reméli, hogy azzal
a műszaki tartalommal fog elkészülni a beruházás, amivel akkor megbeszélték. A módosítással
együtt támogatják ezt a beruházást.
Polics József előadta a 60 M forinttal kapcsolatban, hogy vannak furcsaságok. Ebbe nem tudnak
beleszólni. Van egy kiegészítés az 1. határozati javaslatnál, a 3. határozati javaslatnál van egy
pontosítás a jegyző felé, és van egy új kiegészítő határozati javaslat, amely az 5. lesz és 2020.
január 3-a az eredetileg kért határidő a január 6-a helyett.
További hozzászólás, észrevétel nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 11 igen,
egyhangú szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta:
184/2019. (XII.23.) sz. határozata
KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 azonosító számú, „Komló város ellátatlan területeinek
szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” című projekt keretében
kiegészítő beruházás megvalósítása
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester szóbeli előterjesztésében, a
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a
KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 azonosító számú, „Komló város ellátatlan területeinek
szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” című projekt keretében kiegészítő
beruházás megvalósítása tárgyú előterjesztést.
1. A Képviselő-testület az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. FIDIC
Mérnöke által 2019. december 19-én kiadott mérnök határozatában előírtakkal összhangban
jóváhagyja az alábbi utcákban a szennyvízcsatorna beruházás megvalósítását:
Dugovics T. utcai szennyvízcsatorna hálózat bővítése
Székely B. utca 1-9. sz. lakóházak szennyvíz elvezetésének kiépítése
Vörösmarty utcai szennyvízcsatorna bővítése
A beruházás összköltsége nettó 59.769.456,- Ft, melynek fedezete a KEHOP-2.2.1-15-201500013 azonosító számú, „Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a
szennyvíztisztító telep korszerűsítése” című projektben még rendelkezésre álló beruházási
maradványösszeg. A képviselő-testület a beruházás megvalósítása során csak az
engedélyezési eljárásokkal kapcsolatban felmerülő hatósági és egyéb szolgáltatási díjak
költségét biztosítja a víziközmű bérleti díj terhére, ezen felül saját forrás terhére – ideértve a
víziközmű bérleti díjat is – többletkötelezettséget nem vállal a beruházással kapcsolatban.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiegészítő beruházáshoz
kapcsolódó szerződés módosítást a Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt.-vel az
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önkormányzat képviseletében aláírja, valamint a kapcsolódó engedélyezési eljárások
felfüggesztésének megszüntetését az engedélyező hatóságnál kérelmezze.
Határidő:
Felelős:

2019. december 31.
Polics József polgármester

3. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az engedélyezési eljárásokkal kapcsolatban
felmerülő hatósági és egyéb szolgáltatási díjak költségének a 2020. évi költségvetési
rendeletben történő szerepeltetéséről intézkedjen.
Határidő:
Felelős:

2020. március 15.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

4. A Képviselő-testület felkéri a Baranya-Víz Zrt.-t, hogy a jóváhagyott rekonstrukciós
munkáknak a Gördülő Fejlesztési Tervben történő átvezetéséről intézkedjen és a módosított
Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé küldje meg.
Határidő:
Felelős:

2020. január 31.
Csollák István vezérigazgató

5. Jelen határozat végrehajtásának feltétele, hogy a Baranya-Víz Zrt. vezérigazgatója, komlói
üzemigazgatója, valamint a komlói szennyvíztelep vezetője – mint a beruházást és
próbaüzem tapasztalatait ismerő, az önkormányzati vagyon üzemeltetéséért felelős
szervezet szakértő képviselői – tegyenek nyilatkozatot arról, hogy az eredeti szerződés
szerinti beruházás megfelelő minőségben, az üzemeltetés biztonságát hosszú távon
garantáló technológiával, a szerződésben rögzített január 3-i határidőre elkészül, a
megrendelő kötbérköveteléstől nem esik el a határidők meghosszabbítása miatt. Az aláírt
nyilatkozatot a következő rendes ülés beszámoló napirendjéhez csatolni kell.
Határidő:
Felelős:

2020. január 3.
Polics József polgármester

A polgármester a rendkívüli képviselő testületi ülést 10 óra 31 perckor bezárta.

Kmf.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester
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