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Az előterjesztés tárgya: KEHOP-2.1.11 kódszámú Víziközmű hálózatok 

átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, 
víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérése 
problémák feltárása című pályázat benyújtása 

  
  
Iktatószám: 15885/2021     Melléklet: - 
  
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette:     Mestyán Csaba műszaki ügyintéző 
              
 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság 

SzMSz. 1. melléklet II. C.) 28. pont 

Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság 

SzMSz. 29. § (2) bekezdés 

 
 

 

 
 
 
Egyéb megjegyzés: 
 
Meghívott: 
Mester Zoltán üzemigazgató, BARANYA-VÍZ Zrt. Komlói Üzemigazgatóság  
      
         
Határozatot kapják:  
Ld. Meghívott 
 
 
 

 
 



 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Széchenyi 2020 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében 
kiírásra került egy pályázati felhívás „Víziközmű-rendszerek műszaki állapotának javítására, 
energiahatékonysági fejlesztésére, rekonstrukciók megvalósítására” címen. A pályázat 
feltételrendszerét figyelembe véve a BARANYA-VÍZ Zrt. szakembereivel történt egyeztetést 
követően az a javaslat született, hogy célszerű volna a pályázatban a Kossuth Lajos utca OTP 
– TESCO (Zrínyi tér) közötti kb. 404 fm hosszúságú fővezeték cseréjét szerepeltetni. A 
rekonstrukciót indokolná, hogy a régi, rossz állapotú azbesztcement vezetékeken rendszeresek 
a csőtörések. A cső egy szakaszon az állami közút alatt halad, a Magyar Közút Zrt. a jövőben 
tervezi ennek az útszakasznak a felújítását, így a további csőtörések a felújított útszakaszon a 
helyreállítási előírások miatt jelentős költséggel járnának. 
 
A fenti pályázat benyújtásának előfeltétele, hogy az önkormányzat rendelkezzen többek 
között 

1) kiviteli tervekkel,  
2) magvalósíthatósági tanulmánnyal, valamint 
3) a kivitelezésre vonatkozó, előzetesen lefolytatott, feltételes közbeszerzési eljárással.  

 
A pályázat benyújtásának határideje igen szűkös (2022. január 31; 2022. február 28 és 2022. 
március 30.), ezen kívül a fenti tevékenységek lefolytatásának időtartamával is számolni kell. 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a 83/2021. (XI. 10.) számú határozatával - Annak 
érdekében, hogy az önkormányzat e tevékenységek elvégzésére a szükséges pénzügyi forrás 
mértékét fel tudja mérni, majd biztosítani is tudja azt - jóváhagyta a kapcsolódó beszerzési 
eljárás feltételes megindítását azzal, hogy szerződéskötés a nyertesekkel abban az esetben 
lehetséges, ha az önkormányzat erre a szükséges pénzügyi forrást biztosítja. 
 
Az árajánlatok mindhárom tevékenység ellátására vonatkozóan beérkeztek. A Jogi, ügyrendi 
és közbeszerzési bizottság az ajánlatokat értékelte, a legkedvezőbb ajánlatok az alábbiak 
szerint alakultak: 

1) KEHOP-2.1.11 számú felhíváshoz kapcsolódó pályázat tervezési feladatainak ellátása - 
BALOG Vízépítési Tervező Iroda Kft.: bruttó 3.359.150,- Ft; 
2) KEHOP-2.1.11 számú felhíváshoz kapcsolódó pályázat Megvalósíthatósági 
tanulmányának elkészítése - MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.: bruttó 1.460.500,- Ft; 
3) KEHOP-2.1.11 számú felhíváshoz kapcsolódó pályázatban szereplő kivitelezés 
közbeszerzési eljárásának lebonyolítása - dr. Szabó-Gothard Máté: bruttó 700.000,- Ft. 
 
A fenti feladatok ellátásának összköltsége bruttó 5.519.650,- Ft.  
Az építési munkák tervezett költsége nettó 60 millió Ft.  
A pályázat benyújtását megelőzően azt jóváhagyás céljából a Képviselő-testület elé 
terjesztjük. Nyertes pályázat esetén a fenti közel 5,5 MFt-os előkészítési költség a pályázatban 
elszámolható lesz. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az illetékes 
bizottságok állásfoglalásának figyelembevételével a határozati javaslatot fogadja el.  
 
 
 
 
 



Határozati javaslat: 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság 
állásfoglalása alapján – megtárgyalta a KEHOP-2.1.11 kódszámú pályázat előkészítési 
költségeiről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület jóváhagyja a KEHOP-2.1.11 kódszámú pályázat előkészítési 

feladatainak az ellátását az alábbiak szerint: 
1.1. KEHOP-2.1.11 számú felhíváshoz kapcsolódó pályázat tervezési feladatainak 
ellátása: BALOG Vízépítési Tervező Iroda Kft.: bruttó 3.359.150,- Ft; 
1.2. KEHOP-2.1.11 számú felhíváshoz kapcsolódó pályázat Megvalósíthatósági 
tanulmányának elkészítése - MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.: bruttó 1.460.500,- Ft; 
1.3. KEHOP-2.1.11 számú felhíváshoz kapcsolódó pályázatban szereplő kivitelezés 
közbeszerzési eljárásának lebonyolítása - dr. Szabó-Gothard Máté: bruttó 700.000,- 
Ft 
 

A Képviselő-testület a fenti tevékenységek költségigényét, összesen bruttó 5.519.650,- 
Ft-ot a 2021-ben esedékes 2020. évi víziközmű bérleti díj terhére biztosítja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződéseket az 
önkormányzat képviseletében kösse meg az 1. pontban meghatározott személyekkel. 

Határid ő: 2021. november 30. 
Felelős: Polics József polgármester 

 
3. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat átvezetéséről a 2021. évi 

visszamenőleges költségvetési rendelet módosítás keretében gondoskodjon. 

Határid ő: 2022. március 10. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
Komló, 2021. november 22.  
        
 
 
          Polics József 
          polgármester 
 


