
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019.10. 31.

Javaslat Dunaújváros vízellátását biztosító új csápos kút vízjogi engedélyének
meghosszabbítási eljárására irányuló vállalkozási szerződés aláírására 

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

Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Szedresi Csaba ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2019.10. 30.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.10. 30.

A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés Dunaújváros vízellátását biztosító új csápos
kút vízjogi engedélyének meghosszabbítási eljárására irányuló vállalkozási szerződés aláírására
tesz javaslatot.

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

Iktatószám: 27885-10/2019.

Ügyintéző neve: Szedresi Csaba Ügyintéző telefonszáma: 25/544-163
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 h. s.k.
Leadás dátuma: 2019. 10.28.  Ellenőrzés dátuma: 2019.10. 28. 
Észrevétel:  Van/Nincs
Amennyiben van: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:  Salamonné Pintér Mónika h. s.k. 
Leadás dátuma: 2019.10. 28. Ellenőrzés dátuma: 2019 . 10. 28.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:                         dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2019.10.28. Ellenőrzés dátuma: 2019.10. 28.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

Dunaújváros vízellátását biztosító új csápos kút vízjogi engedélyének meghosszabbítási
eljárására irányuló vállalkozási szerződés aláírására

Tisztelt Közgyűlés !

Dunaújváros biztonságos és stabil ivóvíz ellátása érdekében a Modern Városok Program keretén 
belül a Szalki – szigeten új víztermelő csápos kút épül a MÉLYÉPTERV Komplex Zrt. 
(1012  Budapest,  Várfok  utca  14.)  tervei  alapján,  a  TIMPANON P+P Kft. (2400  Dunaújváros,
Papírgyári út 36/b ) kivitelezésében.
A vízjogi  létesítési  engedély  2020.február  20.-án lejár,  melynek meghosszabbítása szükséges,
hogy a kivitelezés folytatódni tudjon.
(mgj: A vízjogi létesítési engedély annak jogerőre emelkedésétől 2 évig érvényes.
A kivitelezővel 2019. június 11-én került megkötésre a szerződés, melynek teljesítési határideje a
szerződéskötéstől számított 21 hónap). 

Tekintettel arra, hogy az engedélyezési eljárás alapját képező terveket és az engedélyezési eljárás
lefolytatását is a MÉLYÉPTERV Komplex Zrt. végezte, ezért a vízjogi engedély 
meghosszabbítására vonatkozó eljárás lefolytatásával megbízni is őt célszerű.

Az 1. számú mellékletet képező ajánlatában a fenti tevékenységet a  MÉLYÉPTERV Komplex Zrt.
br. 876.300.-Ft –ért vállalja.

Önkormányzatunk idei költségvetése erre a feladatra nevesített fedezetet nem tartalmaz,  azonban
a 2019. évi költségvetési rendelet 5. melléklet „ 2 Városüzemeltetés „ alcím alatt szereplő „3 dologi
kiadások”  sorából átcsoportosítással biztosítható. 

Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint az
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
.

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK:

A bizottságok véleményeit a bizottsági elnökök a Közgyűlésen szóban ismertetik. 

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



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…  ./ 2019. (X.31.) határozata  

Dunaújváros vízellátását biztosító új csápos kút vízjogi engedélyének meghosszabbítási
eljárására irányuló vállalkozási szerződés aláírására

1.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  kinyilvánítja,  hogy  Dunaújváros  vízellátását
biztosító új csápos kút vízjogi engedély meghosszabbítására irányuló eljárás lefolytatásával a
MÉLYÉPTERV  Komplex  Zrt.  t  (1012  Budapest,  Várfok  u.  14.)  kívánja  megbízni  nettó
690.000.-Ft. +  ÁFA (bruttó:876.300.- Ft) összegben.

2.) Az  1.  pontban  meghatározott  kötelezettségvállalás  fedezetét  Dunaújváros  Megyei  Jogú  
Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól  
szóló  6  /2019.  (II.15.)  önkormányzati  rendelete  (továbbiakban:  rendelet)   5.  melléklet  „2.
Városüzemeltetés” alcím alatt szereplő  „ 3 dologi kiadások”  sorából átcsoportosított összeg  
biztosítja.
Az átcsoportosított összeg a rendelet 5. mellékletében a „5 Víziközmű - szolgáltatás” alcím alatt
„3 dologi kiadások”  megnevezésű során kerüljön rögzítésre.  

 
 3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város  Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat

1.  pontjaiban  leírt   feladat  vonatkozásában  a  határozat  mellékletét  képező  Vállalkozási
szerződést a  MÉLYÉPTERV Komplex Zrt.-vel írja alá.

    
   Felelős:  - a határozat végrehajtásáért :

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

 
Határidő:  - 2019. november 08.

4.) Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban  szereplő
kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának előkészítése
során vegye figyelembe.

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

            közreműködésért:
     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
    

     Határidő:  - a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának                      
                   időpontja

     
            

      
   Dunaújváros, 2019. október 31.



        
       Tóth Kálmán s.k. Tóth Kálmán s.k.
    pénzügyi, gazdasági és                                               ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
   városüzemeltetési bizottság                  elnöke
                elnöke










