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A víziközmű bérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós munkák 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 

gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 

véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a víziközmű bérleti díj terhére elvégzendő 

rekonstrukciós munkákkal kapcsolatos előterjesztést. 

 

1. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a víziközmű hálózat bérbeadásából 

származó bérleti díj összege a 2016. évre vonatkozóan az ivóvízhálózat 

vonatkozásában nettó 28.165.000,- Ft + ÁFA, a szennyvízművekre vonatkozóan 

nettó 20.583.000,- Ft + ÁFA, összesen nettó 48.748.000,- Ft + ÁFA, bruttó 

61.909.960,- Ft. 

 

2. A Képviselő-testület az 1. számú mellékletben felsorolt víziközmű rekonstrukciós 

munkák elvégzését nettó 33.999.282,- Ft + ÁFA, bruttó 43.179.088,- Ft 

összköltséggel jóváhagyja. Fedezeteként a 2015. évi vízi közmű bérleti díj 

maradványösszegét nettó 8.590.769,- Ft + ÁFA, valamint a 2016. évi bérleti díjból 

nettó 25.408.513,- Ft + ÁFA összeget jelöl meg.  

A bérleti díj fennmaradó részének, nettó 23.339.487,- Ft + ÁFA, bruttó 29.641.148,- 

Ft-nak a felhasználásáról a képviselő-testület későbbiekben dönt. 

 

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kapcsolódó vállalkozási szerződéseket az 

önkormányzat képviseletében aláírja. 

Utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor az 

előirányzat változás átvezetéséről intézkedjen. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Polics József polgármester  

  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

K.m.f. 
 

 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 

   címzetes főjegyző          polgármester 

 
A kiadmány hiteléül: 



1. számú melléklet 

 

Javasolt rekonstrukciós munkák a vízi közmű bérleti 

(eszközhasználati) díj terhére 
 

Megnevezés Nettó költség 

Ivóvízhálózat:  

Gorkij utca ivóvíz bekötővezetékek kiváltása (6 db) 1.381.114,- Ft 

Dózsa Gy. utca 1-7. sz. lakóházak ivóvízellátó vezetékének rekonstrukciója 2.017.685,- Ft 

Bajcsy-Zs. utca ivóvízvezeték rekonstrukció 9.574.253,- Ft 

Víztorony villamos fogyasztásmérő hely rekonstrukció 250.000,- Ft 

Transzformátor állomások rekonstrukciója 270.000,- Ft 

Ivóvízhálózat összesen 13.493.052,- Ft 

Szennyvízhálózat:  

Gorkij utcai szennyvízcsatorna egy szakaszának kitakarás nélküli 

rekonstrukciója: 
1.003.469,- Ft 

Majális tér szennyvízcsatorna rekonstrukció: 1.401.022,- Ft 

Munkácsy M. utca szennyvízcsatorna rekonstrukció: 5.451.739,- Ft 

Mecsekjánosi MOBA V. jelű szennyvízátemelő villamos fogyasztásmérő 

helyének a rekonstrukciója 
250.000,- Ft 

A szennyvízberuházással érintett ingatlanok rákötésének tervezési munkái: 1.150.000,- Ft 

Volán telephely és környékének szennyvízcsatornázása: 1.000.000,- Ft 

Dávidföldi lakótelkek közművesítése – szennyvízcsatorna építés beruházás 

megvalósításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása 
250.000,- Ft 

Szennyvízhálózat összesen: 10.506.230,- Ft 

Előre nem tervezhető, „havaria” jellegű felújítási munkák kerete 10.000.000,- Ft 

Felújítási munkák összesen: 33.999.282,- Ft 

 

 

 
 


