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Egyéb megjegyzés: 
 
Meghívott: - 
A határozatot kapják: 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzata2018. júniusában a Képviselő-testület 79/2018. (V. 30.) számú 
határozata alapján együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Sportközpontokkal 
(székhely: 1146 Budapest, Hermina út 49.) a 7300 Komló, Függetlenség utca 32., 3798/2 
helyrajzi szám alatt létesítendő kézilabda munkacsarnok építésére.  
Az azóta eltelt időben a Nemzeti Sportközpontok, mint Beruházó lefolytatta a kivitelezésre 
vonatkozó közbeszerzési eljárást és a nyertes vállalkozó megkezdete a munkaterületen a 
csarnok építését, amelynek várható befejezése 2022. év vége. 
A kivitelezés eredményes befejezésének elengedhetetlen feltétele a csatlakozó közművek 
kiépítése annak érdekében, hogy az elkészülő létesítmény közműhálózatokra való csatlakozása 
biztosított legyen. A fent említett megállapodás 1.3.1 pontjának értelmében Komló Város 
Önkormányzatnak, mint tulajdonosnak a feladata a beruházással érintett ingatlanon biztosítani 
a szükséges közműellátásokat, illetve amennyiben ezekkel az ingatlan nem rendelkezik, úgy 
azokról köteles saját költségén gondoskodni.  
A megállapodás megkötése óta eltelt időben a Beruházóval és a közműszolgáltatókkal történt 
egyeztetések alapján az ingatlan szennyvíz-, csapadékvíz- és áramhálózatra történő 
csatlakoztatása képezi az önkormányzat feladatát. A szennyvíz és a csapadékvíz hálózati 
csatlakozását a BARANYA-Víz Zrt. végzi el a 2021. évi eszközhasználati díj terhére, míg az 
áramhálózati csatlakozás díját az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. részére szükséges 
megfizetni, amely a szolgáltató előzetes tájékoztatása alapján legfeljebb bruttó 3.500.000.- Ft, 
ennek költségét javaslom az önkormányzat 2022. évi költségvétésének terhére megfizetni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg a Pénzügyi, ellenőrzési 
és gazdasági bizottság állásfoglalásának figyelembevételével és a határozati javaslatot 
támogatni szíveskedjék! 
 
H a t á r o z a t i     j a v a s l a t: 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és 
gazdasági bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta a Kézilabda 
munkacsarnokhoz kapcsolódó közmű bekötések kivitelezéséhez forrás biztosítása tárgyú 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a 7300 Komló, Függetlenség utca 32., 3798/2 helyrajzi számon 
megvalósul kézilabda munkacsarnok kivitelezéséhez szükséges áramhálózati 
csatlakozás kiépítésére legfeljebb bruttó 3.500.000, - Ft összeget biztosít az 
önkormányzat 2022. évi költségvetésének 11. számú mellékletében szereplő Támfal, 
vízelvezetés havaria c. keret terhére, annak hatályba lépését követően. 
 
Határid ő:  2022. március 11.  
Felelős: Polics József polgármester 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hálózatfejlesztés megrendeléséhez 

szükséges dokumentumok aláírására. 
 
Határid ő:  2022. március 18.  
Felelős: Polics József polgármester 

 
Komló, 2022. március 7. 
 

 Polics József 
 polgármester 


