
K I V O N A T 

 
a képviselő-testület 2018. június 6-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

93/2018. (VI.6.) sz. határozata 

 

A víziközmű bérleti díj felhasználására vonatkozó egyes határozatok 

módosítása 

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

gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 

véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a víziközmű bérleti díj felhasználására 

vonatkozó egyes határozatok módosításával kapcsolatos előterjesztést. 

 

1. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a víziközmű bérleti díj terhére korábban 

jóváhagyott alábbi felújítási munkák a későbbiekben kerüljenek megvalósításra azzal 

a feltétellel, hogy a 2018. és 2019. évi víziközmű bérleti díj felhasználásának a 

jóváhagyásakor ezek a tételek elsőbbséget élveznek. 

 

77/2017. (V.25.) sz. határozat: 

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

(nettó költség: 2.017.685,- Ft) 

- A szennyvízberuházással érintett ingatlanok rákötésének tervezési munkái (nettó 

költség: 1.150.000,- Ft) 

 

139/2017. (IX. 27.) sz. határozat: 

- Gizella utca szennyvízcsatorna építés (nettó költség: 4.609.228,- Ft) 

 

39/2018. (III.22.) sz. határozat: 

- szennyvíztelep biogáz mennyiségmérők cseréje (nettó költség: 1.200.000,- Ft) 

- József A. és Ady E. u. gyűjtőcsatorna kiváltás (nettó költség: 1.700.000,- Ft) 

- Építők u. Sportvölgy csatornahálózatán a szennyvízaknák felújítása (nettó 

költség: 3.000.000,- Ft) 

- Komló, Irinyi utca gyűjtőcsatorna szakasz kiváltása és aknafelújítása (nettó 

költség: 800.000,- Ft) 

- szennyvíztelep gépészeti felújítások (nettó költség: 1.850.000,- Ft) 

- Komló, Ipari út MOM betáp vezeték rekonstrukció (nettó költség: 1.970.000,- Ft) 

- Komló, Vörösmarty u. ivóvízvezeték és csomópont rekonstrukció (nettó költség: 

2.405.427,- Ft) 

 

A képviselő-testület jóváhagyja, hogy a fentiekben felsorolt, összesen nettó 

20.702.340,- Ft, azaz bruttó 26.291.972,- Ft az alábbi, már megkezdett 

rekonstrukciós munkák többletköltségére nyújtson fedezetet: 

 



- Kis János utcai ivóvízvezeték hálózat rekonstrukciója (nettó költség: 486.020,- 

Ft) 

- Bajcsy Zs. utcai ivóvízvezeték hálózat rekonstrukciója (nettó költség: 5.082.200,- 

Ft) 

- Széchenyi I. utcai ivóvízvezeték hálózat rekonstrukciója (nettó költség: 

14.332.124.- Ft 

- Lehár F. és Bartók B. utcák ivóvízvezeték hálózatainak rekonstrukciója (nettó 

költség: 801.996,- Ft) 

azaz mindösszesen bruttó 26.291.972,- Ft. 

 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a későbbiekben 

megvalósuló felújítások tekintetében a már megkötött vállalkozási szerződéseket 

közös megegyezéssel mondja fel, illetve a folyamatban lévő fejlesztések tekintetében 

a vállalkozási szerződések módosítását aláírja. 

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

előirányzat változás átvezetéséről intézkedjen. 

 

Határidő:  2018. június 15. (szerződések megkötése, ill. megszüntetése) 

  2018. szeptember 30. (előirányzat átvezetése) 

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: 
 


