
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 08. 03.

Javaslat a KEHOP-2.2.2-15-2015-00044, a Dunaújvárosi Szennyvíz Agglomeráció
Csatornázása és Csatorna Hálózat Fejlesztése elnevezésű projekt kivitelezői szerződésének

aláírására

El  őadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési,környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

El  őkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési osztályvezető
Kindle-Vincze Márta ügyintéző

Meghívott: -

Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2017.08.02.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.08.02.
városüzemeltetési,környezetvédelmi  és turisztikai bizottság 2017.08.02.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.08.02.

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 közbeszerzési eljárás keretében lefolytatott nyertes
kivitelezővel történő szerződés kötés aláírására.
A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és beruházási 
Osztály

Iktatószám: 4307-6/2017.

Ügyintéző aláírása:Ügyintéző telefonszáma: 
25/544-129
Ügyintéző neve: Kindle-Vincze Márta

Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés



Egyéb megjegyzések:
Javaslat a KEHOP-2.2.2-15-2015-00044, a Dunaújvárosi Szennyvíz Agglomeráció

Csatornázása és Csatorna Hálózat Fejlesztése elnevezésű projekt kivitelezői szerződésének
aláírására

Tisztelt Közgyűlés!

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 (Északi 
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.  (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,további  konzorciumi  tagok
Pusztaszabolcs Város Önkormányzata, valamint  az Észak-dunántúli  Vízmű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság kerültek bevonásra. 

Ezt követően az "Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU
2)"  elnevezésú,  KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 számú projekt  építési  közbeszerzési  eljárásában
2017. július 12. napján megszületett az összegezés. (2.sz. melléklet)
A szerződéskötési moratórium 2017. július 24. napján lejárt, a szerződés megkötésére 60 nap áll 
rendelkezésre.

Az előterjesztés a kivitelezői szerződés elfogadására,aláírására irányul.

Az előterjesztést a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, az Ügyrendi,
Igazgatási és Jogi Bizottság, és a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság is
2017. augusztus 2-án tárgyalja és véleményüket szóban ismertetik.



HATÁROZAT JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

…/2017. (VIII.03.) határozata 

a KEHOP-2.2.2-15-2015-00044, a Dunaújvárosi Szennyvíz Agglomeráció Csatornázása és
Csatorna Hálózat Fejlesztése elnevezésű projekt kivitelezői szerződésének aláírásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  a  Dunaújvárosi  Szennyvíz  Agglomeráció

Csatornázása és Csatorna Hálózat Fejlesztése projekt megvalósítása érdekében a jelen határozat

melléklete szerinti vállalkozási szerződés tartalmát megismerte és elfogadja, egyúttal felhatalmazza

a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

a polgármester 

               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

                 a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője

Határidő: - a szerződés aláírására:

2017. szeptember 15.

Dunaújváros, 2017. augusztus 3.

Cserni Béla s.k.    Hingyi László s.k.
a városüzemeltetési,

környezetvédelmi és turisztikai
bizottság elnöke

 a gazdasági és
területfejlesztési bizottság

elnöke

Pintér Attila s.k.
Tóth Kálmán s.k.

az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke

a pénzügyi bizottság
elnöke


