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Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. §-a,
valamint a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás társulási
megállapodása is rögzíti a társulás működéséről évente legalább egy alkalommal
történő beszámolás kötelezettségét. A megállapodásban szerepel, hogy a társulási
tanács tagjai képviselő-testületeiknek beszámolnak a társulási tanácsban végzett
tevékenységükről.
A beruházási célból létrehozott Társulás Társulási Tanácsba a társult községek
képviselő-testületei 1-1 tagot, Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 3 tagot delegál. A megállapodás szerint a társult önkormányzatok képviselőtestületei – Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kivételével – a
Társulási Tanácsba a polgármestert, Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a képviselő-testület tagjai közül három főt delegál. A jelenlegi delegált tagok
az előterjesztők (Tóthné Sudár Beáta és Hegedűs Csaba képviselő), a harmadik
delegált pedig Csehi Zoltán, aki lemondott képviselői megbízatásáról (új tag
delegálásával az ülés egy másik előterjesztése foglalkozik).
A Társulási Tanács a 2014. április 22-i ülésén tárgyalta és elfogadta a társulás 2013.
évi működéséről szóló beszámolót. A társulás beszámolóját az előterjesztés melléklete
tartalmazza.
Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megvitatására és elfogadására.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár és Környéke
Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.
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Melléklet
Beszámoló a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás
2013. évi működéséről
A Társulási Megállapodás V./11. pontja alapján a Társulási Tanács elnöke köteles
évente legalább egy alkalommal jelentést készíteni a Társulási Tanács részére a
Társulás működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról.
A térségi ivóvízminőség-javító program jelentős mérföldköve a második fordulós
pályázat benyújtása volt 2013. áprilisában, a pályázatot a közreműködő szervezet
KEOP-1.3.0/09-1-2013-0035 számon regisztrálta. A hiánypótlást és a tisztázó
kérdéseket követően a projekt támogatását a Kormány 1547/2013. (VIII.15.) számú
határozatával jóváhagyta. A közreműködő szervezet 2013. szeptember 29-én kelt
levelében értesítette a társulást a támogatói döntésről, amely alapján a
kedvezményezett 2.356.618.757,- összegű támogatást nyert el, amely a beruházás
elszámolható összes költségének 83,032%-a, az elszámolható összes költség
2.838.195.786,- Ft. A támogatási szerződés aláírása mindkét fél részéről megtörtént év
végéig.
A társulás a projekt második fordulójában a támogatói döntésről értesítő levél
kézhezvételét követően a kedvezményezettet terhelő saját forrás kiegészítésére
pályázatot nyújtott be a helyi önkormányzatok és önkormányzati társulások európai
uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról szóló
19/2013. (V.22.) BM rendelet alapján. A társulás a belügyminiszter döntése szerint a
KEOP-1.3.0/09-11-2013-0035 számú projekt saját forrásának kiegészítésére
481.577.029,- Ft támogatást kapott, a kedvezményezett saját forrásának 100%-át, így a
társulás a projektet 100%-ban európai uniós és hazai forrásból származó támogatásból
valósíthatja meg. A támogatási szerződést a Belügyminisztérium 2013. december 19én kötötte meg Dombóvár Város Önkormányzatával, ezért az önkormányzat és a
társulás között külön megállapodásban került rögzítésre a támogatás felhasználása és
átutalása a társulás bankszámlájára. A támogatási szerződés alapján a Magyar
Államkincstár a 6,9 millió Ft előleget átutalt.
A Kormány 1426/2013. (VII.10.) Korm.határozattal a KEOP-1.3.0./09-11-2013-0035
számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról
döntött a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
16. § alapján. A Kormány a beruházás megvalósításával kapcsolatos feladatok
ellátására az Országos Vízügyi Főigazgatóságot jelölte ki. A Kormány döntése szerint
a Főigazgatósággal 2013. augusztus 6-án a konzorciumi megállapodás aláírása
megtörtént.
A társulási tanács a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0035 számú projekttel összefüggő
közbeszerzési eljárások lefolytatására a Deák Ügyvédi Irodát (7100 Szekszárd, Jókai
u. 22.) bízta meg nettó 28.000.000,- Ft díjjal. A közbeszerzési szakértő és a
projektmenedzsment szervezet a második fordulós pályázat benyújtását követően,

annak bírálatával párhuzamosan elkészítette a közbeszerzési dokumentumokat, azokat
a támogatásból megvalósuló közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok szerint a
közreműködő szervezet, illetve a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részére ellenőrzésre
megküldte.
A társulás a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény Harmadik Része szerint
nemzeti közbeszerzési értékhatárt elérő hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési
eljárást folytatott le a „Dombóvár és térsége ivóvízminőség javító programja” című
KEOP-1.3.0/09-11-2013-0035 azonosító számú projekt megvalósításához kapcsolódó
projektmenedzseri feladatok teljes körű ellátására és a FIDIC mérnöki feladatok teljes
körű ellátására. A közbeszerzési eljárásokban nyertes ajánlattevőként a társulási tanács
a projektmenedzseri feladatok ellátására az AGROVERDE Kft. – MSB. Kft. közös
ajánlattevőket (7940 Szentlőrinc, Attila u. 70., 7321 Pécs, Megye u. 7./1.) hirdette ki
nettó 24.500.000,- Ft ajánlati árral, a FIDIC mérnöki feladatok ellátására pedig a
Kapos Hidro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevőt (7400 Kaposvár, Buzsáki
u. 48.) nettó 24.800.000,- Ft ajánlati árral.
A tájékoztatási (PR) feladatok ellátása tárgyú közbeszerzésen kívüli beszerzési
eljárásban nyertes ajánlattevőként nettó 5.980.000,- Ft ajánlati árral a Kapos-Faktor
Nonprofit Kft. ajánlattevőt (7100 Szekszárd, Arany János u. 3.), a jogi szolgáltatás
nyújtása tárgyú közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárásban nyertes ajánlattevőként
nettó 10.500.000,- Ft ajánlati árral a Monori Ügyvédi Iroda ajánlattevőt (7621 Pécs,
Jókai u. 25.) hirdette ki.
A megbízási szerződések megkötése mindegyik szolgáltatásra megtörtént.
Az építési beruházás kivitelezésére lefolytatandó közösségi értékhatár szerinti
közbeszerzési eljárás előkészítése során a társulás előzetes tájékoztatót tett közzé,
ezzel az ajánlattételi határidőt a Kbt. alapján csökkenteni tudta. Az ajánlattételi
felhívás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közbeszerzési minőségellenőrzési
tanúsítványának kézhezvételét követően jelent meg az Európai Unió Hivatalos
Lapjában. Az ajánlatok benyújtására meghatározott határidőben (2013. november 25.
napjáig) egy ajánlat érkezett, amelyet a DASZ Konzorcium nyújtott be. A társulási
tanács a közbeszerzési eljárás nyerteseként a DASZ Konzorciumot
(konzorciumvezető: ALISCA BAU Zrt., 7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.; konzorcium
tagja Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt., 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.) hirdette ki,
a vállalkozási szerződés aláírása 2014. március 7-én megtörtént.

