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Tisztelt Képviselőtestület!
A Petőfi utca csapadékvíz elvezetésére vonatkozóan az önkormányzat rendelkezésére állt korábbról egy vízjogi engedéllyel rendelkező csapadékcsatorna terv, amelyet
az Investment Mérnöki és Fővállalkozó Kft. készített.
A Petőfi utcai közművesítést is magába foglaló D.A.R.K. pályázat összeállításakor a
pályázati projektben e meglévő engedélyes tervek miatt nem szerepelt csapadékcsatorna
tervezése.
Az érvényes vízjogi engedély időközben lejárt, és tervkorszerűségi vizsgálatot kellett
elvégeztetni az eredeti tervezővel, az Investment Kft.-vel, akinek szellemi tulajdonát
képezik a tervek.
A Kft. erre a munkára először nettó 200 eFt-os ajánlatot adott, de amikor a többi közműtervet a Bau-Invest elkészítette, kiderült, hogy jelentősen módosítani kell a korábbi
csapadékelvezetési dokumentációt, amely tervezési és engedélyeztetési munkadíja már
nettó 650 eFt (az eljárás igazgatási szolgáltatási díjak nélkül). Ez a költség bár jelentős,
még mindig jóval kedvezőbb, mint a tervek tulajdonjogának megvásárlása és új tervek
készíttetése, ami viszont szintén nem szerepelt a D.A.R.K. pályázatban.
A pályázat második fordulójára sürgősen el kellett készíteni a csapadékcsatorna tervet,
és be kellett nyújtani azt engedélyezésre. Az Investment Kft. soron kívül el is végezte
ezt a munkát és megindította az engedélyezési eljárást attól függetlenül, hogy jogi és
pénzügyi aggályok miatt még nem került aláírásra a tervezési szerződés.
A szerződés megkötésének az a feltétele, hogy a Képviselőtestület a 2010. évi költségvetéséből 812.500,-Ft-ot biztosít a Petőfi utcai csapadékvíz-elvezetés engedélyezési terveinek korszerűsítési vizsgálatára és engedélyeztetésére.
A Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetőjének tájékoztatása szerint forrás a finanszírozási bevételek terhére (hitelfelvétel növelése), vagy ha a képviselőtestület lemond a szociális célú városrehabilitációról, a céltartalék 1.6. alatt szereplő 151.845 eFt-ból biztosítható.
A fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselőtestületet a határozati javaslat elfogadására.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízza az Investment Kft.-t
a Petőfi utcai meglévő csapadékcsatorna terv korszerűségi vizsgálatával és engedélyeztetésével, amely munkák elvégzésére 812.500,-Ft-ot biztosít az önkormányzat 2010. évi
költségvetéséről szóló 8/2010.(III.8.) rendeletében.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására.
Határidő: 2010. április 30. - A tervezési szerződés aláírására.
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