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Tisztelt Képviselőtestület!
Dombóvár Város Önkormányzata és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Fejlesztési Igazgatósága, mint közreműködő szervezet 2009. január 27-én támogatási
szerződést kötött projekt előkészítésre a Környezet és Energia Operatív Program 1.2.0
– Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban.
A szerződés alapján a „Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítése” projekt előkészítési költségeire kap támogatást az Önkormányzat. A projekt előkészítése Dombóvár, Attala és Döbrököz területén valósul meg, melyre a három település együttműködési megállapodást kötött.
A KEOP-7.1.2.0/1F-2008-0147 azonosítószámú, „Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítése” tárgyú projekt előkészítése a támogatási szerződés szerint 2010. június 30-án fejeződik be.
A 2010. június 30-ai befejezés két okból nem tartható, melyek az alábbiak:
1.) Dombóvár Város Önkormányzata a közbeszerzési tanácsadóval mind a kivitelezői,
mind a FIDIC mérnöki közbeszerzési eljárás lebonyolítására szerződést kötött, mely a
projekt előkészítés során úgy válik elszámolhatóvá, ha a közbeszerzési eljárások lebonyolítása még a projekt előkészítés során megtörténik. A jelen támogatási szerződésben a közbeszerzési eljárások lebonyolítása nem szerepel, azonban a közbeszerzési eljárások után történő támogatás lehívásának érdekében az eljárások lebonyolításának
beépítése szükséges a támogatási szerződés mellékletét képező útvonaltervben. A közbeszerzési eljárások lebonyolításának befejezési határideje így: 2010. 10. 30.
2.) 2009. május 20-án megalakult az érintett projektterületen a Dombóvár és Környéke
Víziközmű Társulat, melyet eredetileg a projektben érintett három településen – Attala, Dombóvár, Döbrököz – érintett ingatlantulajdonosok érdekeltségi hozzájárulását
gyűjtötte volna össze, hogy ebből kerüljön finanszírozásra a projekt önereje. Döbrököz
a Víziközmű Társulatba nem lépett be, mert a településen az előzetes felmérésekkel
szemben az eredetileg kijelölt érdekeltségi területen az összegyűjtött szándéknyilatkozatok száma nem fedte le a Társulat megalakításához - jogszabály alapján történő szükséges 66% + 1 érdekeltségi egységet az érdekeltségi terület összes érdekeltségi
egységéhez képest. Így Döbrököznek bizonytalanná vált a projektben való további
részvétele. Döbrököz Község Önkormányzata 2009. szeptember 30-ai képviselő-testületi határozatban foglalt állást arról, hogy a 2. fordulóban nem kíván részt venni, de a
beruházás vízjogi létesítési engedélyére igényt tart. A folyamatos késlekedés és bizonytalanság, valamint a változó adatok nem tették lehetővé az eredetileg felállított
tervezői koncepció, elképzelés tartását, ami miatt tolódtak az egyes feladatok elkészítésének határidői. A beruházás vízjogi létesítési engedélyezése 2009. november 04-én
megkezdődött a KDT Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségén. Az engedélyezési dokumentációhoz csatolni kellett a beruházással érintett területek 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolatait. A beruházással érintett területek
hrsz. listáját a tervező Döbrököz Község Önkormányzatának megküldte 2009.10.05én. A vízjogi létesítési engedély megszerzésének feltétele a tulajdoni lapok benyújtása.

Az engedélyező hatóság 30588/2009-es ügyszámú végzésben felszólította az engedélyezési eljárásban eljáró Gemenc Bau Kft.-t, hogy jelölje meg a beruházás engedélyesét, és az eljárási díjat a beruházás engedélyese fizesse meg.
A díjfizetési végzést tartalmazó határozat 2009. november 18-án lett megküldve Döbrököz Község Önkormányzatának. Mivel a hiánypótlási határidőre a hiánypótlások teljesítése nem történt meg, így a tervező kezdeményezte a határidő módosítását 2010. január 15-ig.
Döbrököz Község Önkormányzata az eljárási díjat megfizette, azt követően 2010. március 5-én kérte a Tervező a Hatóságnál az engedélyezési eljárás indítását. Az érintett
területen sok a magántulajdonos, akik közül sokan nem járultak hozzá a szolgalmi jog
alapításhoz, illetve akik kétszeres megkeresésre sem reagáltak. Ilyen esetben a Felügyelőség hivatalból szolgalmi jogot alapíthat, melynek időbeli elhúzódását a tervező
nem tudja befolyásolni.
A fenti időbeli eltolódások az előterjesztés mellékletét képező Támogatási szerződés
útvonaltervében kiemelt feladatok befejezési határidejét is érintik.
A támogatási szerződés módosítása, tehát a projekt előkészítés kitolódása a 2. fordulós
pályázat elbírálását, illetve pozitív bírálat esetén a támogatói szerződés megkötését
nem befolyásolja.
Az engedélyezési eljárás elhúzódása a tervezői szerződés módosításának szükségességét is eredményezi.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a KEOP-7.1.2.0/1F-20080147 azonosítószámú, „Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítése” tárgyú projekt támogatási szerződésének módosítását kérelmezi a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság Végrehajtási Főosztályánál a mellékelt útvonalterv szerint.
Határidő: 2010. május 07. – a módosítási kérelem benyújtására
Felelős: Patay Vilmos polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Gemenc Bau Tolna Építőipari és Szolgáltató Kft-vel 2009. május 8-án a KEOP-7.1.2.0/1F-2008-0147 azonosító
számú, „Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítése” tárgyú projekt tervezői
szolgáltatásra kötött szerződés módosításához az alábbi befejezési határidővel járul
hozzá:
Hatósági engedélyeztetés: 2010. október 30.

Határidő: 2010. május 07. – a tervezési szerződés módosítására
Felelős: Patay Vilmos polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda
Dombóvár, 2010. április 20.
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