
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016.11.17.

Javaslat a KEHOP-2.2.2-15-2015-00044, a Dunaújvárosi Szennyvíz Agglomeráció
Csatornázása és Csatorna Hálózat Fejlesztése elnevezésű projekt megvalósítására
vonatkozó Támogatási Szerződés mellékletében foglalt Konzorciumi Megállapodás

módosítására

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Kindle-Vincze Márta pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott: -
Véleményező bizottságok:
Gazdasági és területfejlesztési bizottság                                2016.11.09.
Pénzügyi bizottság                                                                  2016.11.08.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                     2016.11.09

A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés javaslatot tesz a KEHOP-2.2.2-15-2015-
00044,  a  Dunaújvárosi  Szennyvíz  Agglomeráció  Csatornázása  és  Csatorna  Hálózat
Fejlesztése  elnevezésű  projekt  megvalósítására  vonatkozó  Támogatási  Szerződés
mellékletében foglalt Konzorciumi Megállapodás módosításának elfogadására. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Közbeszerzési és Pályázati Koordinációs Osztály
Ügyintéző neve: Kindle-Vincze Márta
E-mail címe: vinczemarta@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma:     06-25-544-129
Iktatószám:    28097 /2016

Előkészítő aláírása: Kindle-Vincze Márta s.k.
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Markóth Béla s.k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2016. 11.04.
Ellenőrzés dátuma: 2016. 11.04.
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van: 
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat

 a  KEHOP-2.2.2-15-2015-00044, a Dunaújvárosi Szennyvíz Agglomeráció Csatornázása
és Csatorna Hálózat Fejlesztése elnevezésű projekt megvalósítására vonatkozó

Támogatási Szerződés mellékletében foglalt Konzorciumi Megállapodás módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

II. KEHOP-2.2.2-15-2015-00044, a Dunaújvárosi Szennyvíz Agglomeráció Csatornázása
és Csatorna Hálózat Fejlesztése elnevezésű projekt

A  KEHOP-2.2.2-15  jelű  pályázati  felhívásra  a  Társulás  összefogva  több  települési
önkormányzattal  benyújtotta  a  Dunaújvárosi  Szennyvíz  Agglomeráció  Csatornázása  és
Csatorna Hálózat Fejlesztése elnevezésű projektet a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz.

A projekt célja Kulcs Község területén csatornahálózat kiépítésével a belterületen keletkező
szennyvizek elvezetése, s olyan helyre juttatása, ahol a kezelés megfelelően megoldott. 
A  lehetőségeket  megvizsgálva  a  dunaújvárosi  telepre  szállítás  a  leggazdaságosabb,
optimális megoldás. Továbbá feladat a korábban Kulcs tengelyen szállított szennyvizeit  is
kezelő  Rácalmási  szennyvíztisztító  telep  kiváltása,  mivel  működése  nem  gazdaságos,
folyamatos bírságok nehezítik a szennyvízkezelési,  tisztítási feladatok ellátását. Rácalmás
csatornázottsága megoldott, lefedi a teljes települést, itt a probléma a keletkező szennyvíz
megfelelő kezelése, tisztításának megoldása, gazdaságos módon. Dunaújváros esetében a
külső területek (Észak-keleti városrész)bővülése, terjeszkedése miatt folyamatosan nő az új
belterületi  ingatlanok,  lakosok  száma,  akik  számára  a  csatornahálózat  bővítése  fontos
fejlesztést jelentene.

Az  NFP  Nemzeti  Fejlesztési  Programiroda  Nonprofit  Kft.-t  (a  továbbiakban:  Társaság)
valamint  Önkormányzatunk  az  Európai  Unió  vagy  más  nemzetközi  szervezet  felé  vállalt
kötelezettséggel  összefüggő,  a  2007-2013  programozási  időszakban  a  Kormány  által  a
nemzeti  fejlesztési  miniszter  hatáskörébe  utalt  beruházások,  valamint  a  2014-2020
programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az
ivóvízminőség-javító  beruházások  megvalósításáról  szóló 339/2014.  (XII.  19.)  Korm.
rendeletben  (a  továbbiakban:  Korm.  rendelet)  foglaltak  alapján,  2015.  szeptember  18.
napján,  A  Dunaújvárosi  Szennyvíz  Agglomeráció  Csatornázása  és  Csatorna  Hálózat
Fejlesztése megnevezésű projekt közös megvalósítása céljából konzorciumi megállapodást
kötött. 

DMJV  Közgyűlése  a  245/2016.  (IV.21.)  határozatában  (1.sz.  melléklet)  felhatalmazta  a
polgármestert a Dunaújvárosi Szennyvíz Agglomeráció Csatornázása és Csatorna Hálózat

Fejlesztése  projekthez  kapcsolódó NFP  Nonprofit  Kft.  által  megküldött  Konzorciumi

Együttműködési Megállapodás aláírására. 

A Támogatási Szerződés 2016. 09.14-én módosításra került.  A 2.sz. mellékletként csatolt
Támogatási  Szerződés  6.  sz.  melléklete  tartalmazza  a  Konzorciumi  Megállapodást.  A
Konzorciumi Megállapodás az eredeti Támogatási Szerződésben lévő melléklethez képest
változott.  További  Konzorciumi  tagok  Pusztaszabolcs  Város  Önkormányzata  valamint  az
Északdunántúli  Vízmű  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság   kerültek  bevonásra  A



határozati  javaslat  előterjesztés  melléklete  a  további  Konzorciumi  tagok  bevonását
tartalmazza.

Az előterjesztés a Konzorciumi Megállapodás elfogadására , aláírására irányul.

Az előterjesztést tárgyalta a Gazdasági és Területfejlesztési bizottság a Pénzügyi bizottság,
valamint az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság. 

Bizottságok véleményei:

A  Gazdasági és Területfejlesztési bizottság  2016.  november  09-i  ülésén  7 igen
szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra javasolta a Közgyűlésnek.
A Pénzügyi bizottság 2016. november 08-i ülésén 5 igen szavazattal a határozati javaslatot
elfogadásra javasolta a Közgyűlésnek.
Az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2016. november 09-i ülésén 6 igen szavazattal
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította az előterjesztést.

Mindezek alapján a következő határozati javaslatokat terjesztjük elő:

HATÁROZAT JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

…/2016. (XI.17.) határozata 

a  KEHOP-2.2.2-15-2015-00044, a Dunaújvárosi Szennyvíz Agglomeráció Csatornázása
és Csatorna Hálózat Fejlesztése elnevezésű projekt megvalósítására vonatkozó

Támogatási Szerződés mellékletében foglalt Konzorciumi Megállapodás módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozat keretében úgy dönt, hogy a

Dunaújvárosi  Szennyvíz  Agglomeráció  Csatornázása  és  Csatorna  Hálózat  Fejlesztése

projekt  megvalósítása  érdekében  jelen  határozat  melléklete  szerinti  Konzorciumi

Együttműködési Megállapodás tartalmát megismerte és elfogadja, egyúttal felhatalmazza

a  polgármestert  az  NFP  Nonprofit  Kft.  által  megküldött  módosított  Konzorciumi

Együttműködési Megállapodás aláírására.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője

Határidő: - a Konzorciumi Megállapodás aláírására:
2016. november 30.

Dunaújváros, 2016. november 17.

                Hingyi László s.k. Pintér Attila s.k.

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke a pénzügyi bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke


