
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 08. 08.

Javaslat  a KEHOP- 2.2.2-15-00044 Észak-és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 2.(ÉKDU2) projekt többletköltségének biztosítására.

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

Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Varga Géza ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2019.08. 06.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.08. 06.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019.08. 06.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.08. 06.

A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a KEHOP- 2.2.2-15-00044 Észak-és Közép-
Dunántúli  szennyvízelvezetési  és-  kezelési  fejlesztés  2.(ÉKDU2)  projekt  többletköltségének
biztosítására tesz javaslatot.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály

Iktatószám: KP/18422/3/2019.

Ügyintéző neve: Varga Géza Ügyintéző telefonszáma: 25/544-111
Ügyintéző aláírása: osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Somfainé Petőfalvi Anita sk
Leadás dátuma: 2019 .08. 01.  Ellenőrzés dátuma: 2019 .08. 01.
Észrevétel:  Van/Nincs
Amennyiben van: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:  Salamonné Pintér  Mónika  sk
Leadás dátuma: 2019 .08. 01. Ellenőrzés dátuma: 2019 .08. 01.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:                         dr. Petánszki Lajos  sk
Leadás dátuma: 2019 .08.01. Ellenőrzés dátuma: 2019 .08.01.
Amennyiben van: -                                                               Van/Nincs

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

Javaslat  a KEHOP- 2.2.2-15-00044 Észak-és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 2.(ÉKDU2) projekt többletköltségének biztosítására.

Tisztelt Közgyűlés !

A KEHOP-2.2.2-15-00044 Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés
2.  (ÉKDU2)  projekt  keretében  valósul  meg  a  Dunaújváros  északi  terület  szennyvízelvezető
rendszerének kiépítése. A 2012-ben kiadott vízjogi létesítési engedély szükséges módosítása, az
időközben övezeti besorolás változás miatti támogathatóság változása, az engedélyezési terv ill. a
kiviteli  terv közötti  indikatív adatokban való eltérés, valamint  a házi bekötő csatorna és tisztító
aknák mennyiségének megnövekedése miatt  a kivitelező konzorcium -  164.650.560.-  Ft  bruttó
többletköltség biztosítását kéri az 1-es számú melléklet szerint.

A Jelen előterjesztés  „A” és „B” változatot tartalmaz.

Az „A” változat elfogadása esetén a közgyűlés támogatja a többletköltség fedezetének biztosítását
a 2020. évi költségvetés terhére.

A „B” változat elfogadása esetén a közgyűlés a felmerült többletköltség igény finanszírozását nem
biztosítja.

Kérem a Tisztelt Közgyűlés állásfoglalását az „A” ill. „B” határozati javaslat tekintetében.

 

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK:

Mivel  az  előterjesztést  a  bizottságok  a  közgyűlési  postázást  követően  tárgyalták,  a
bizottságok elnökei a bizottságok véleményét a közgyűlésen szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…  ./ 2019. (VIII. 08.) határozata

a KEHOP- 2.2.2-15-00044 Észak-és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési
fejlesztés 2.(ÉKDU2) projekt többletköltségének biztosítására.

„  A” Határozati javaslat:

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  az  ÉKDÚ2  projekt
keretében  megvalósuló  északi  terület  szennyvízelvezetési  rendszer  kiépítésének többletköltség
finanszírozását  –  164.650.560.-  Ft  bruttó  összegben  biztosítja,  mely  kötelezettség  vállalás
fedezetét a 2020. évi költségvetésben nevesíti.

2,)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1.).-es pontban
foglalt kötelezettség vállalást a 2020. évi költségvetés tervezése során vegye figyelembe.
    
   Felelős:  - a határozat végrehajtásáért :

       a jegyző
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

 
Határidő:  - a 2020. évi költségvetés tervezésének időpontja

3,) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
       a polgármester
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
       a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő:  - 2019, augusztus 23.

„  B” Határozati javaslat:

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az ÉKDÚ2 projekt keretében
megvalósuló  északi  terület  szennyvízelvezetési  rendszer  kiépítésének  felmerült  többletköltség
igényét nem biztosítja. 

2,) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
       a polgármester
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
       a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő:  - 2019, augusztus 23.
      
   Dunaújváros, 2019. augusztus 08.

                         Iván László s.k.                                                     Hingyi László s.k.
          a városüzemeltetési, környezetvédelmi                  a gazdasági és területfejlesztési
                  és turisztikai bizottság elnöke                                     bizottság elnöke

                 
                          Pintér Attila s.k.                                                 Tóth Kálmán s.k.
                  a pénzügyi bizottság elnöke                             az ügyrendi, igazgatási és jogi
                                                                                                        bizottság elnöke 


