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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 390/2010.(XI.2.) számú határozatával jóváhagyta a Gemenc Bau
Tolna Kft-vel a szennyvízberuházás tervezési feladataira kötött szerződés módosítását.
Ennek lényege az volt, hogy a Döbröközhöz kapcsolódó tervezési feladat szakaszolásra került, mivel nyilvánvalóvá vált, hogy a Dombóvár-Döbrököz közötti távvezeték
építési engedélyének megszerzése a projektzárásig nem lehetséges. Ennek megfelelően
a projekt lezárásához szükséges Döbrököz település csatornahálózatára vonatkozó hatósági engedély megszerzésének határideje 2010. december 13-ára módosult, s a
döbröközi tervezési költségek megbontásra kerültek. Ahogy korábban is tájékoztattuk
a T. Képviselő-testületet a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési
Igazgatóságának (Közreműködő Szervezet) állásfoglalása szerint a projekt előkészítése a Dombóvár és Döbrököz közötti távvezetékre vonatkozó vízjogi létesítési engedély
megszerzése nélkül is lezárható. Ugyancsak közismert tény, hogy Döbrököz Község
Önkormányzata döntést hozott arról, hogy a szennyvízberuházást nem kívánja megvalósítani.
Bár a határidő lejárta tájékán úgy tűnt, hogy néhány napos csúszással vélelmezhető az
engedély kiadása (ez esetben a Közreműködő Szervezettel is egyeztetve nem lett volna
szükség újabb szerződésmódosításra), azonban a Döbrököz településre vonatkozó vízjogi létesítési engedély megszerzése újabb nehézségekbe ütközött, így a szerződésmódosítás elkerülhetetlenné válik. Az engedélyező hatóság 2011. január 04-én kelt
9344/201-es számú, tényállás tisztázását kérő levelében az alábbi munkarészek újbóli
elkészítésére szólította fel a tervezőt: a beszerzett közmű egyeztetési nyilatkozatok,
tulajdonosi nyilatkozatok és az állami területekre (Kapos keresztezés) vonatkozó
Földhivatal által záradékolt változási vázrajzok, mivel azok érvényességi ideje lejárt.
Fentiek miatt a Gemenc Bau Tolna Kft. az 1. mellékletként csatolt levélben kérte a
tervezési szerződés újabb módosítását. Fontosnak tartjuk ugyanakkor tájékoztatni a
Képviselő-testület arról, hogy a projekt előkészítés lezárásának céldátuma 2011. március 14., azaz ezen időponton túlnyúló határidőt magában foglaló szerződésmódosítást
nem tartunk célszerűnek.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Gemenc Bau
Tolna Építőipari és Szolgáltató Kft-vel 2009. május 08-án a KEOP-7.1.2.0/1F-20080147 azonosító számú, „Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítése” tárgyú
projekt tervezői szolgáltatásra kötött szerződés alábbi módosításához járul hozzá:
A szerződés 2. pontjában Döbrököz település csatornahálózatára vonatkozó hatósági
engedélyeztetés határideje: 2011. március 14.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: 2011. február 18.
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