
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat a “Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” projekt tervezési feladatainak
ellátására kötött szerződés 7.sz. módosítására

El  őadó:   Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető
El  őkészítő:   Sipos Réka pályázati koordinációs ügyintéző

Véleményez  ő bizottság:  
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

A napirendi pont rövid tartalma: 
A Modern Városok Program keretén belül megvalósuló “Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése”
projekt  engedélyes  és  kiviteli  terveinek  elkészítésére  irányuló  DVG Zrt-vel  kötött  vállalkozási
szerződés módosítása szükséges. 

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: 
Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám: 871-12/2021

Ügyintéző neve: Sipos Réka Ügyintéző telefonszáma:25/544-192
Ügyintéző aláírása: s.k. Sipos Réka Osztályvezető aláírása: s.k. Szabó Imre

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: Salamonné P. Mónika
Leadás dátuma: 2021.03.09. Ellenőrzés dátuma: 2021.03.09.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2021.03.10. Ellenőrzés dátuma: 2021.03.10.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések:



DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

FŐÉPÍTÉSZI, ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY

2401 DUNAÚJVÁROS, VÁROSHÁZA TÉR 1.
TELEFON: (25) 412-211/182, 317, 335
E-MAIL: FOEP@PMH.DUNANET.HU

Iktatószám: 871-12/2021
Ügyintéző: Sipos Réka

TÁRGY:   Javaslat a “Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” projekt tervezési feladatainak el-
látására kötött szerződés 7.sz módosítására
  
Pintér Tamás
Dunaújváros MJV polgármestere
Helyben

Tisztelt Pintér Tamás Polgármester Úr!
Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Program keretében a
dunaújvárosi Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztését célzó beruházás elvégzése érdekében
engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére 2018.02.15-én vállalkozási szerződést kötött a
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-vel. A szerződésben rögzített határidő hosszabbítása
szükséges az alábbi indokok alapján: 

A engedélyezési eljárás a tárgyi projekt esetében meglehetősen komplex. Első, a többi eljá-
rást nagymértékben befolyásoló része a vízügyi engedélyezési eljárás. Ennek során rendel-
kezik a hatóság arról, hogy a teljes létesítmény milyen általános paraméterek (pontos hely,
elrendezés,  part  és mederhasználat,  stb.) mellett  valósulhat  meg. Ezután következhet  az
úszóműves kikötő engedélyezése, valamint az úszóművek engedélyezése. Mindegyik eljá-
rásba bevonásra kerülnek szakhatóságok, melyek közül jellemzően a környezetvédelem és
a katasztrófavédelem szokott extra követelésekkel előállni. A megvalósulási helyszín Natura
2000 védelmet élvez (Duna folyó és ártere). 

2020 novemberében a hatóság meghozta határozatát és megváltoztatta korábbi létesítési
engedély határozatát. A korábban kiadott engedélyben foglaltaktól eltérően megtiltotta a me-
derkotrást és korlátozta a feltöltést. Ezzel teljesen megváltozott a korábbi koncepció, mely je-
lentős kotrást és feltöltést is tartalmazott. A módosított körülményeknek megfelelően átdol-
gozta a Vállalkozó a kialakítást és beadta véleményezésre 2020 decemberében. 

A módosított koncepció 2021 februárban lett elfogadva DMJV Önkormányzata által. Ezt kö-
vetően kerülhet sor a korábban elkészült anyagok módosítására és folytathatja a Vállalkozó
a részlettervek készítését, valamint újrakészítheti a korábbi számításokat. Időközben a vízjo-
gi létesítési engedély jogerőre emelkedett. Így végre az építési engedélyezési eljárás elindul-
hatott.

Megrendelői, Vállalkozói és projektmenedzsmenti egyeztetés alapján az új szerződés szerin-
ti  teljesítési határidő 2021. április 30. A szerződésmódosítás kizárólag a teljesítési határidő-
re vonatkozik, más pontokban a szerződést változatlanul hagyja.

mailto:foep@pmh.dunanet.hu


Kérem a Polgármester urat, hogy szíveskedjen a  “Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése”
projekt DVG Zrt-vel kötött engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó szerződés 7.

számú módosításának  tervezetét  véleményezni,  s  a  módosított  szerződés  megkötéséhez

hozzájárulni. 

Tisztelt Közgyűlés!
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő.

Dunaújváros, 2021. március 8.
     Tisztelettel:

                                                                                                 Szabó Imre
                                                                                                osztályvezető
MELLÉKLETEK:
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TERVEZETE: 
 ENGEDÉLYES- ÉS KIVITELI TERVEK ELKÉSZÍTÉSÉRE KÖTÖTT SZERZŐDÉS 7.SZ. MÓDOSÍTÁSA 
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSEK

ENGEDÉLYES- ÉS KIVITELI TERVEK ELKÉSZÍTÉSÉRE KÖTÖTT SZERZŐDÉS ÉS 1-6.SZ. MÓDOSÍTÁSA

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

…  ./2021. (III.18.) határozata  
a “Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” projekt tervezési feladatainak ellátására

kötött szerződés 7.sz. módosításáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  –  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdése szerint – a képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határoz, hogy a  “Szalki-sziget
rekreációs célú fejlesztése” projekt  engedélyes és kiviteli  tervek készítésére   DVG
Zrt-vel  kötött  vállalkozási  szerződés  7.sz.  módosítás  hozzá  benyújtott  tervezetét
elfogadja, a szerződés megkötéséhez hozzájárul. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Főépítészi, Építésügyi és
Környezetvédelmi  Osztály  vezetőjét,  hogy az 1.  pontban megnevezett  vállalkozási
szerződés módosítását terjessze be aláírásra.  
 
Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

- a határozat végrehajtásában, előkészítésében való közreműködésért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

- a határozat közléséért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: 2021. április 1.

 Dunaújváros, 2021. március 18.   
    Pintér Tamás

                                                                                     polgármester
KAPJÁK:  
DMJV PH FŐÉPÍTÉSZI, ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY

DMJV KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI OSZTÁLY

DMJV PH KÖZGYŰLÉSI OSZTÁLY

IRATTÁR
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