
K I V O N A T 
a képviselő-testület 2018. március 22-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

39/2018. (III.22.) sz. határozata 

A 2017-2018. évi víziközmű bérleti díj felhasználása 

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

gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 

véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 2017. és 2018. évi víziközmű bérleti díj 

felhasználásával kapcsolatos előterjesztést. 

1. A képviselő-testület az 1. számú mellékletben felsorolt víziközmű rekonstrukciós 

munkáknak a megvalósításával egyetért. A felújítások forrását a 2018-ban esedékes 

2017. évi víziközmű bérleti díj terhére biztosítja nettó 48.418.000,- Ft + ÁFA, azaz 

bruttó 61.490.860,- Ft összegben. 

A fennmaradó nettó 6.284.963,- Ft + ÁFA, bruttó 7.981.903,- Ft fedezetét a 2019-

ben esedékes 2018. évi víziközmű bérleti díj terhére biztosítja azzal, hogy az ennek 

fedezetével megvalósuló, az 1. sz. mellékletben „A 2018. évi víziközmű bérleti 

(eszközhasználati) díj terhére elszámolandó rekonstrukciós munkák” pontban 

felsorolt felújítások 2018-ban történő megvalósításával egyetért, de a kifizetés 

határidejét 2019.03.31-ben határozza meg. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a rekonstrukciós munkákhoz kapcsolódó 

szerződéseket az önkormányzat képviseletében aláírja. 

 

Határidő:  szerződéskötés, megvalósítás – 2018. december 31. 

  kifizetés – 2019. március 31. 

Felelős:  Polics József polgármester  

 

2. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változások átvezetéséről a 

soron következő költségvetési rendelet módosítás során gondoskodjon a Baranya-Víz 

Zrt. által közölt végleges 2018. évi eszköz bérleti díjnak a bevételek közé történő 

beépítésével egyidejűleg. 

Továbbá utasítja a jegyzőt, hogy a 2019. évi kötelezettséget a 2019. évi költségvetési 

rendelet összeállítása során szerepeltesse. 

 

Határidő:  2018. június 30. 

  2019. évi költségvetés elfogadása 

Felelős:  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 

 
A 2017. évi víziközmű bérleti (eszközhasználati) díj terhére elszámolandó 

rekonstrukciós munkák 
 

Megnevezés Nettó költség Bruttó költség 

Ivóvízhálózat 

Komló, Széchenyi utca ivóvízvezeték 

rekonstrukció 
27.000.000,- Ft 34.290.000,- Ft 

Komló, Lehár F. és Bartók B. utcákban a 

bekötővezetékek cseréje 
1.510.864,- Ft 1.918.797,- Ft 

Mánfa, ivóvíztermelő kutaknál 

búvárszivattyú csere (I. ütem) 
193.650,- Ft 245.936,- Ft 

Ivóvízhálózat összesen: 28.704.514,- Ft 36.454.733,- Ft 

Szennyvízelvezetés és tisztítás 

Komló, Kisfaludy u. 9. sz. lakóház 

szennyvíz bekötés felújítása 
153.486,- Ft 194.927,- Ft 

szennyvíztelep iszapkeringtető szivattyú 

cseréje 
2.500.000,- Ft 3.175.000,- Ft 

szennyvíztelep szennyvízátemelők 

ultrahangos szintkapcsolásának kialakítása 
1.600.000,- Ft 2.032.000,- Ft 

szennyvíztelep biogáz mennyiségmérők 

cseréje 
1.200.000,- Ft 1.524.000,- Ft 

József A. és Ady E. u. gyűjtőcsatorna 

kiváltás 
1.700.000,- Ft 2.159.000,- Ft 

Építők u.-Sportvölgy csatornahálózatán a 

szennyvízaknák felújítása 
3.000.000,- Ft 3.810.000,- Ft 

Komló, Irinyi utca gyűjtőcsatorna szakasz 

kiváltása és aknafelújítása 
800.000,- Ft 1.016.000,- Ft 

szennyvíztelep biogáz kazán felújítása 

(kazántest, lángőr, termosztátok, automatika 

tágulási rendszer) 

3.650.000,- Ft 4.635.500,- Ft 

szennyvíztelep gépészeti felújítások 3.710.000,- Ft 4.711.700,- Ft 

Mecsekfalui MOBA szennyvízátemelőben 

szivattyú cseréje 
1.400.000,- Ft 1.778.000,- Ft 

Szennyvízelvezetés és tisztítás összesen: 19.713.486,- Ft 25.036.127,- Ft 

2017. évi víziközmű bérleti díj összesen: 48.418.000,- Ft 61.490.860,- Ft 

   



A 2018. évi víziközmű bérleti (eszközhasználati) díj terhére elszámolandó 

rekonstrukciós munkák 
 

Megnevezés Nettó költség Bruttó költség 

Ivóvízhálózat 

Komló, Ipari út MOM betáp vezeték 

rekonstrukció 
1.970.000,- Ft 2.501.900,- Ft 

Komló, Vörösmarty u. ivóvízvezeték és 

csomópont rekonstrukció 
2.405.427,- Ft 3.054.892,- Ft 

Komló, Kossuth L. u. 7. sz. ingatlannál 

ivóvízvezeték kiváltás 
1.513.186,- Ft 1.921.746,- Ft 

Mánfa, ivóvíztermelő kutaknál 

búvárszivattyú csere (II. ütem) 
396.350,- Ft 503.365,- Ft 

Ivóvízhálózat összesen: 6.284.963,- Ft 7.981.903,- Ft 

 
 


