
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. november 17.

Javaslat a Dunaújváros északi lakóterület csapadékvíz elvezetés, tervezésére vonatkozó
árajánlatok bekérésére és a tervezéshez szükséges forrás biztosítására

Előadók: -a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
-az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
-a városüzemeltetési, környezetvédelmi és
 turisztikai bizottság elnöke
-pénzügyi bizottság elnöke

Előkészítő:                Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Somfai Tamás ügyintéző

Meghívottak:

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2016.11.09.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2016.11.09.
városüzemeltetési és környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2016.11.09
pénzügyi bizottság                 2016.11.08.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Jelen  előterjesztés  a  Dunaújváros  északi  lakóterület
csapadékvíz  elvezetés,  tervezésére  vonatkozó  árajánlatok  bekérésére  és  a  tervezéshez
szükséges forrás biztosítására tesz javaslatot.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: városüzemeltetési és beruházási osztály
Ügyintéző neve: Somfai Tamás
E-mail címe: somfai@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 544-111
Iktatószám: 27996/2016.

Előkészítő aláírása:                        Somfai Tamás  sk.
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Markóth Béla sk.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:      Dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma:                                               2016.10.27. 
Ellenőrzés dátuma:                                          2016.10.27
Törvényességi észrevétel:                               Nincs/Van
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:       egyszerű/minősített 

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: 
2016.10.27. Dudás Pálné: „L”



J A V A S L A T

Javaslat a Dunaújváros északi lakóterület csapadékvíz elvezetés, tervezésére vonatkozó
árajánlatok bekérésére és a tervezéshez szükséges forrás biztosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  északi  lakóterületén  (volt  ÉSZTER  terület)  élő  lakosok  visszatérő  problémája  a
csapadékvíz  elvezetésének  megoldása.  A  nem  rendezett  csapadékvíz  elvezetés  pangó
pocsolyákat, sáros utakat eredményez. Szeretnénk ezen a helyzeten változtatni és első lépésként
elkészíttetni  az  ehhez  szükséges  engedélyes  terveket.  A  tervek  elkészítésére  árajánlatokat
kívánunk kérni a következő szaktervezőktől:

 M.I.98' Bt. 
8000 Székesfehérvár, Farkasdi u.26.

 Metaduo Mérnöki és Szolgáltató Kft.
1222 Budapest, Veréb u.8.

 Viziterv Alba Kft.
8000 Székesfehérvár Tolnai u.1.

 Fehérvári Viziterv Kft.
8000 Székesfehérvár Hosszúséta tér 1.

A tervezési  költségek  az  árbecslés  alapján  megközelítően  bruttó  10.000.000  Ft.  keretösszeg
felhasználásával biztosíthatóak, mely nem éri el a közbeszerzési értékhatárt.
A tervek elkészítésének forrása 2016 évi költségvetésben nem szerepel de a költségvetés 7/a
melléklet  23/2  pontjában  jóváhagyott  „Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros  szennyvíztársulás”
előirányzati sor terhére átcsoportosítással biztosítható.

Kérjük  a  Tisztelt  Közgyűlés  felhatalmazását  az  árajánlatok  bekérésére  és  a  szükséges
költségvetési forrás biztosítására.

Az előterjesztést megtárgyalta a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, a Városüzemeltetés,
Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint az Ügyrendi, Igazgatási
és Jogi Bizottság.

( Bizottságok véleménye) 

Az előterjesztést a  pénzügyi bizottság  2016.11.08-i ülésén 5 igen szavazattal egyhangúlag, az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2016.11.09-i ülésén 6 igen szavazattal egyhangúlag, a
városüzemeltetési,  környezetvédelmi  és  turisztikai  bizottság 2016.11.09-i  ülésén  6  igen
szavazattal egyhangúlag, a  gazdasági és területfejlesztési bizottság a 2016.11.09-i ülésén 7
igen szavazattal egyhangúlag közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:



HATÁROZATI JAVASLAT
Javaslat a Dunaújváros északi lakóterület csapadékvíz elvezetés, tervezésére vonatkozó

árajánlatok bekérésére és a tervezéshez szükséges forrás biztosítására

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Dunaújváros északi
lakóterület csapadékvíz elvezetésére engedélyes tervének elkészítésére vonatkozó árajánlat
az alábbi szaktervezőktől kerüljön bekérésre.

 MI.98' Bt. 
8000 Székesfehérvár, Farkasdi u.26

 Metaduo Mérnöki és Szolgáltató Kft.
1222 Budapest, Veréb u.8

 Viziterv Alba Kft.
8000 Székesfehérvár Tolnai u.1

 Fehérvári Viziterv Kft.
8000 Székesfehérvár Hosszú séta tér 1

Felelős:      - a határozat végrehajtásáért: a polgármester
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                            a Városüzemeltetési és Beruházási osztály vezetője    
       
      Határidő:   - az árajánlatok beérkezési határideje: 2016. november 29.               
                         

2.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elhatározza,  hogy  bruttó  10.000.000  Ft.
keretösszeget biztosít az a Dunaújváros északi lakóterület csapadékvíz elvezetés, engedélyes
terveinek elkészítésére.

3.)  A 2.  pontban szereplő összeget,  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése a 2016.  évi
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelt
(továbbiakban:  rendelet)  7/a  mellékletében  a  23/2„Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros
szennyvíztársulás”  cím  alatt  szereplő összeg  átcsoportosításából  biztosítja.  Az
átcsoportosított összeget a rendelet 7/a melléklet 3.-as pontjában szereplő „Vízgazdálkodás
és vízkárelhárítás” cím alatt új előirányzati sorban: „Északi lakóterület csapadékvíz elvezetés
tervezése”, elnevezéssel rögzíti.

 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 3.) pontban foglalt

kötelezettségvállalást, a 2016. évi költségvetés soron következő módosítása alkalmával vegye
figyelembe.

    

Felelős:       -a  határozat végrehajtásáért :
    a jegyző
    -a költségvetés módosításának előkészítésében való                 

            közreműködésért:
    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
   



 Határidő:    - a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának 
   időpontja

             
                            

Dunaújváros, 2016.november 17.

                         Hingyi László s.k.                                        Pintér Attila  s.k.
       a gazdasági és területfejlesztési                     a pénzügyi bizottság elnöke
                 bizottság elnöke                          

                      Cserni Béla s.k.                                            Tóth Kálmán  s.k.
      a városüzemeltetési, környezetvédelmi               az ügyrendi, igazgatási és jogi  
            és turisztika bizottság elnöke                                  bizottság elnöke










	HATÁROZATI JAVASLAT

