
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2023. február 22-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
24/2023. (II. 22.) sz. határozata 

 
A víziközmű bérleti díj felhasználása  

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, valamint 
a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a víziközmű bérleti díj felhasználásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
1. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a BARANYA-Víz Zrt. (továbbiakban úgyis 
mint: Szolgáltató) a víziközmű hálózaton előre nem tervezett „havaria” munkákat végzett el 
nettó 3.315.403,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 4.210.562,- Ft értékben, amelyet Komló Város 
Önkormányzat a 2022. évi víziközmű bérleti díj terhére a Szolgáltató felé megfizetett. 
 
2. A Képviselő-testület az ivóvíz- és szennyvízhálózat alábbi felújítási munkáinak az elvégzését 
hagyja jóvá a 2022. évi víziközmű bérleti díjak terhére: 

- bekötési vízmérők cseréje (2023. évi ütem): nettó 4.800.000,- Ft + ÁFA, összesen 
bruttó 6.096.000,- Ft összeggel; 

- a Dózsa György utcai ivóvízhálózat felújítása: nettó 5.866.000,- Ft + ÁFA, összesen 
bruttó 7.449.820,- Ft összeggel; 

- előre nem tervezett, „havaria” jellegű felújítási munkák: nettó 9.973.521,- + ÁFA, 
összesen bruttó 12.666.372,- Ft. Ebből az összegből nettó 7.863.536,- Ft + ÁFA, 
összesen bruttó 9.986.691,- Ft felhasználásának a feltétele, hogy az Önkormányzat 
a VÁRA-ÉMI-2020 pályázatból még le nem folyósítottk, ezzel egyező összegű 
támogatási összeget megkapja. 

 
3. A Képviselő-testület a 120/2022. (IX. 29.) sz. határozat 3. pont 2. francia  bekezdésében 
szereplő, a 2022. évi bérleti díj terhére elfogadott, a 48-as tér ivóvízvezeték hálózat 
rekonstrukciójához kapcsolódó előirányzatot nettó 5.656.704,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 
7.184.014,- Ft összegről nettó 6.152.000,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 7.813.040,- Ft-ra növeli a 
2022. évi bérleti díj terhére. 
 
4. A Képviselő testület a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bek. j) 
pontja szerint az üzemeltető BARANYA-Víz Zrt.-t bízza meg a fenti felújítási munkák 
kivitelezésével. Felkéri a polgármestert az 2. pontban meghatározott felújítási munkák  
 
 
vonatkozásában az „in-house” vállalkozói szerződések megkötésére. 

 
Határid ő:  2023. február 23. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 



 

 
5. A Képviselő-testület tudomással bír arról, hogy a 2023. évi költségvetés tervezete 
összevontan mind kiadási, mind bevételi oldalon a fenti tételeket tartalmazza. 

 
 

K.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ernő                    Polics József  
          címzetes főjegyző                    polgármester  


