1. számú melléklet – „Útvonalterv” táblázat

Kedvezményezett neve:
Projekt címe:

Dombóvár Város Önkormányzata
Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítése

Azonosító adat:

KEOP-1.2.0/1 F-2008-0147

Jelenlegi helyzet
áttekintése:

A projekt a Dombóvári agglomeráció területén kerül kivitelezésre. Az agglomerációt öt település – Dombóvár, Szabadi, Csoma, Attala és Döbrököz - alkotja. A projekt megvalósítása érdekében
- melyben Dombóvár, mint gesztor település vesz részt - a pályázatban szereplő három település – Dombóvár, Attala és Döbrököz - 2008. június 11-én a jelenlegi helyzetnek megfelelő
Együttműködési megállapodást kötött. A projektben résztvevő önkormányzatokat az általános képviseleti jogkörrel felruházva a gesztor önkormányzat nevében eljáró mindenkori polgármester
képviseli. A második fordulós pályázat már a projekt-előkészítés során megalakuló társulás, a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás nevében kerül benyújtásra,
projektgazda a megvalósítás fázisában már a Társulás lesz.
Az agglomeráció két településén – Szabadi és Csoma – előzetes műszaki és gazdasági kalkulációk alapján nem valósítható meg és üzemeltethető gazdaságosan a csatornahálózat. Ennek
megfelelően képviselő testületi határozatban nyilatkoztak arról, hogy tudnak a projektről, illetve arról a tényről, ha jelen pályázatban nem szerepelnek, 2013-ig újabb szennyvízberuházásra
nem pályázhatnak.
A projektben közvetetten érintett Kapospula Község is, mivel – a helyi domborzati viszonyokat és a költséghatékonyságot figyelembe véve – az ott már meglévő csatornarendszer
felhasználásával történik majd Attala szennyvízének továbbítása a dombóvári szennyvíztisztító telepre. A település hozzájárult a projekt megvalósításához.
Dombóvár csak részben, míg Attala és Döbrököz egyáltalán nem rendelkezik szennyvízhálózattal. A beruházással megvalósítható az agglomeráció közüzemű csatornázása és
szennyvízelvezetése, a felszíni és felszín alatti vizek védelme.
A térség településeinek közüzemű csatornázása a Dombóvár városi szennyvíztisztító telep fejlesztéséből adódó szabad kapacitásra épül. Jelenleg a szennyvíztisztító telepet a hozzá tartozó
csatornahálózattal a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. üzemelteti.
A résztvevő önkormányzatok a költségeket a településekre jutó érdekeltségi egységek arányában viselik. A felmerült költségeket a gesztor önkormányzat viseli, a számlák az ő nevére kerülnek
kiállításra, a számlák kiegyenlítéséről a gesztor gondoskodik. A projektben résztvevő önkormányzatok a gesztor által meghatározott módon kötelesek a költségeket megtéríteni.
A projektfejlesztéssel kapcsolatos, eddig elkészült dokumentumok, tanulmányok: 1.) 2.)
!!! A jelzett feladatok leadási/jelentési határideje az alábbi táblázatban megadott, "Befejezési Időpont" utáni ELSŐ MUNKANAP 10.00-ig !!!

TSZ kötés időpontja:

2009.01.27

MÉRFÖLDKŐ

LÉPÉS

Projektmenedzsment
szervezet felállítása és
működése

PIU szervezet/tagok kiválasztása,
működése

FELADAT
PIU szervezet, ill. tagjainak
kiválasztása, működése

KEZDÉSI
IDŐPONT

BEFEJEZÉSI
IDŐPONT

TERMÉK/ESEMÉNY

2009.03.19.

2010.12.30

Nyilatkozat PEJ-ben
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MEGJEGYZÉS

Közbeszerzési szakértő
kiválasztása és projekt
előkészítésben való
részvétele

Közbeszerzési szakértő kiválasztása
és projekt előkészítésben való
részvétele

Közbeszerzési szakértő
kiválasztása és projekt
előkészítésben való részvétele

2008.10.16

2010.10.30.

PR tevékenységet ellátó cég
kiválasztása és projekt
előkészítésben való
részvétele

PR tevékenységet ellátó cég
kiválasztása és projekt
előkészítésben való részvétele

PR tevékenységet ellátó cég
kiválasztása és projekt
előkészítésben való részvétele

2009.08.28.

2010.10.30.

Kockázat felmérés

2009.08.28.

2009.08.31.

Jegyzőkönyv

Válságkommunikációs terv

2009.08.28.

2009.09.01

Tervdokumentáció

Véleményvezérek azonosítása,
interjúk

2009.08.28.

2009.08.31.

Cselekvési (kommunikációs) terv
készítése

2009.08.28.

2009.09.01

Tervdokumentáció

A kommunikációs terv
egyeztetése a KSZ-el

2009.08.28.

2009.10.01

Jegyzőkönyv-határozat

A beruházó képviselőinek
kommunikációs felkészítése
médiatréning keretében

2009.08.28.

ZPEJ

Médiatréning

Sajtómegjelenések generálása a
nyomtatott, elektronikus és online
médiában

2009.08.28.

ZPEJ

Újságokban, e-oldalakon történő
megjelenés

Civil szervezetek felkutatása,
véleményük megismerése

2009.08.28.

2009.08.31.

Jegyzőkönyvezés

Sajtóesemények szervezése

2009.08.28.

ZPEJ

Sajtótájékoztatás

Közvélemény kutatás

2009.08.28.

2009.08.31.

Eredményértékelés

Sajtómegjelenések összegyűjtése
és elemzése

2009.08.28.

ZPEJ

Összefoglaló jelentés

Korábbi média-megjelenések
összegyűjtése és elemzése

2009.08.28.

ZPEJ

Összefoglaló jelentés

2009.08.28.

ZPEJ

Szórólapok, brosúrák, összefoglalók

2009.08.28.

ZPEJ

Projektmenetrend

PR

PR

A tájékoztatás során használt
eszközök

A tájékoztatás során használt
eszközök

Nyomtatott tájékoztatók készítése
és lakossági terjesztése
A projekt menetrend
összeállítása, engedélyek várható
időpontjának összegyűjtése
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Lakossági fórum,
közmeghallgatás
Hatástanulmány készítése

2009.08.28.

ZPEJ

2009.08.28.

ZPEJ

2009.08.28.

ZPEJ

2009.08.28.

ZPEJ

2009.08.28.

ZPEJ

Kihelyezett hirdetmények

Dokumentáció összeállítása

2008.12.01

2009.02.08

Dokumentáció és felhívás

Közbeszerzési eljárás

2009.02.09

2009.04.30

Szerződéskötés

2009.05.01.

2009.05.08.

Dokumentáció összeállítása

2008.12.01

2008.12.15.

Közbeszerzési eljárás

2009.01.05

2009.03.11

Szerződéskötés

2009.03.12

2009.03.19

Szerződés

Dokumentáció összeállítása

2009.06.01

2010.01.17.

Dokumentáció és felhívás

2010.01.18.

2009.02.15.

Szerződéskötés

2010.02.16.

2010.04.01.

Dokumentáció összeállítása

2009.11.04.

2009.11.26.

Ajánlatkérés

2010.01.04

2010.01.08.

Tárgyalás

2010.01.08.

2010.01.15.

Szerződéskötés

2010.01.16.

2010.01.27.

Dokumentáció összeállítása

2009.04.01

2009.05.19

Eljárás

2009.05.20

2009.06.03

Szerződéskötés

2009.06.04

2009.08.28

Belföldi tanulmányút szervezése
újságírók részére igény esetén
Internetes honlap létrehozása és
folyamatos működtetése,
frissítése
Önkormányzatnál elhelyezett
hirdetmények, tájékoztatók
Közbeszerzés/
Beszerzés
(Projektfejlesztésre)

Tervdokumentáció
(Tervezés, RMT, CBA, engedélyek,
terület-előkészítés, hatósági díjak)
39.000. 000 Ft
PIU
(1. és 2. fordulóra)
Nyílt
36.400.000 Ft
( 7.400.000.- + 29.000.000.-)

Közbeszerzés/
Beszerzés
(Projektfejlesztésre)

2. forduló önrész
finanszírozásához hitel

Előzetes környezeti
hatásvizsgálat készítése
Közbeszerzés/
Beszerzés
(Tárgyalásos eljárás)

PR
Csak dologi kiadások
4.000.000 Ft
3 ajánlat bekérése

Ajánlatkérés
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Jegyzőkönyvezés

Dokumentáció és felhívás

Szerződés/Hitelígérvény

Lezárult

Már lezajlott
közbeszerzés

Közbeszerzési szakértő
9.600.000 Ft
Tanulmány tervezet elkészítése

2009.05.08

2009.11.30.

KSZ véleményezése

2009.12.01

2009.12.15.

Észrevételek átvezetése

2009.12.16.

2009.12.31.

KSZ jóváhagyás

2010.01.01.

2010.01.15.

KSZ jóváhagyás

2009.01.10

2010.02.28.

Társulási megállapodás

Tulajdonviszonyok rendezése

2009.01.10

2010.03.31.

Tulajdonviszonyok igazolása
tulajdoni lapokkal

Tervezés

Tervdokumentáció

2009.05.08.

2010.01.22.

Tervdokumentáció

Környezeti hatásvizsgálat
készítése és
engedélyeztetése

Környezeti hatásvizsgálat

Elkészítés, engedélyeztetés

2010.01.04.

2010.02.15.

Engedélyeztetés

Engedélyeztetés

Hatósági engedélyeztetés

2010.01.23.

2010.10.30

Szükséges engedélyek beszerzése

Megfelelő munkaügyi
dokumentum - munkaköri leírás

utolsó
előkészítési év
kezdete
2009.01.26

ZJ dátuma

Munkaköri leírás

Települési esélyegyenlőségi
program

TSZ aláírása

ZJ dátuma

Megállapodás és ZJ

A fejlesztési tervek egyeztetése
az érintettekkel

TSZ aláírása

ZJ dátuma

Nyilatkozat, megállapodások,
jegyzőkönyv

(+ 1 fő, 2 főről)

TSZ aláírása

ZJ dátuma

Megfelelő munkaügyi dokumentum

(+ 3 fő, 22 főről)

TSZ aláírása

ZJ dátuma

Megfelelő munkaügyi dokumentum

SzMSz, HR-stratégia

TSZ aláírása

ZJ dátuma

Megfelelő munkaügyi dokumentum

RMT

Pályázó személyének
meghatározása

Tanulmány /CBA elkészítése

Jogi személyiségű önkormányzati
n.a.
társulat megalapítása

Esélyegyenlőség
Esélyegyenlőségi munkatárs,
felelős alkalmazása
Esélyegyenlőségi program
(kötelezett: >49 fős állami
tulajdonú munkaszervezetnél)
Az esélyegyenlőségi célcsoportot
vagy annak képviselőit bevonta a
projekt tervezésébe
Nők száma a felső-, és
középvezetésben
50 évnél idősebb, határozatlan
idejű munkaszerződés keretében
foglalkoztatottak száma
Munkaidő-kedvezmény biztosítása
a dolgozók továbbképzéséhez
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KSZ továbbtervezésre javasol

Pályázati dokumentáció összeállításig

A nagycsaládosok, fogyatékkal
élők, roma emberek számára a
fejlesztés eredményéhez való
hozzáférést a fejlesztő vagy
partnere aktívan, és az
esélyegyenlőségi célcsoport(ok)
képviselőivel egyeztetett módon
segíti
A fejlesztéshez kapcsolódó
nyilvános eseményeken,
kommunikációjában és
viselkedésében esélytudatosságot
fejez ki: nem közvetít
szegregációt, csökkenti a
csoportokra vonatkozó meglévő
előítéleteket
Esélyegyenlőségi statisztikai
információk megadása
Fenntarthatóság

Fenntarthatósági programmal
rendelkezik
Környezetvédelmi programját
felülvizsgálja és megvalósulását
dokumentálja

A szolgáltatáshoz való
kapcsolódás megkönnyítése több
esélyegyenlőségi célcsoport
tagjai (nagycsaládosok,
fogyatékkal élők, roma
emberek) számára

Ellene eljárás nem indul

Adatközlés évente
Önkormányzat területére
érvényes ”Fenntarthatósági
program”
ZJ idején legfeljebb két éve
felülvizsgált Környezetvédelmi
Program

TSZ aláírásától

RMT dátuma
ÉS ZJ dátuma,
határozat

Határozat, RMT és ZJ

Pályázat
benyújtásától

ZJ dátuma

ZJ megfelelő tartalma

évente
jan. 15

évente,
jan. 30

Nyilatkozat

2009. 06.01

ZJ dátuma

TSZ aláírásától

ZJ dátuma

Fenntarthatósági program
(önkormányzat által elfogadott és
nyilvánosságra hozott dokumentum)
Az önkormányzat képviselő-testülete
által jóváhagyott és felülvizsgált
környezetvédelmi program.
Önkormányzati rendelet a
környezetvédelmi alapról, beszámoló
(a zárszámadás részeként) az alap
bevételeiről és forrásainak
felhasználásáról

Rendelkezik önkormányzati
környezetvédelmi alappal

Önkormányzati rendelet a
környezetvédelmi alapról

TSZ aláírásától

ZJ dátuma

Környezetvédelmi megbízott

Megfelelő munkaügyi
dokumentum - munkaköri leírás

TSZ aláírásától

ZJ dátuma

Környezeti Teljesítményértékelés

TSZ aláírásától

ZJ dátuma

Környezeti Teljesítményértékelés

A projekthez kapcsolódó
beszerzéseiknél. A szempont
megjelenhet a beszerzés
tárgyában, részletes leírásában,
a beszállítótól elvárt
követelmények között, a
szerződés feltételeiben, vagy a
kiválasztásban.

Pályázat
benyújtásától

2008.12.31
2008.12.15
2009.04.30
2009.12.31
2010.01.30

Beszerzési dokumentációk legalább
egy-egy, a fejlesztés elsődleges
céljától független, egyértelműen zöld
szempontot tartalmaznak.

A szervezet rendszeresen értékeli
környezeti teljesítményét
Környezeti szempontokat alkalmaz
az eszközök, termékek,
alapanyagok beszerzésénél
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EE útmutató 5. fejezet szerint

1995. évi LIII. Törvény 46. § szerint
1995. évi LIII. törvény (Ktv.) 58. § (1)
szerint 8/1998 (II.24) Rendelet az
önkormányzati környezetvédelmi alap
létrehozásáról

Munkaköri leírás

Környezeti szempontból előnyösebb
eszköz, termék, alapanyag
(továbbiakban: eszköz): azon eszköz,
amely erre irányuló védjeggyel
rendelkezik vagy olyan eszköz,
szolgáltatás, amelynek előnyös
környezeti tulajdonságai a
termékismertetőből vagy a szerződési,
vagy a szállítási feltételekből
egyértelműen megállapíthatók.

Kombinált valamint anyag- és
energia-takarékos irodatechnikai
készülékek beszerzése és
alkalmazása

[3 db ]

Újrahasznosított papír használat
növelése az irodai és nyomdai
munkák során

Kedvezményezett
papírfelhasználásában az
újrahasznosított papír aránya eléri TSZ aláírásától
a teljes papírfelhasználás 15%-át,
és ez időben nem csökken.

ZJ dátuma

FF útmutató szerint, műszaki leírással
igazolható korszerű berendezések
számlái

ZJ dátuma

FF útmutató szerint, szállítójegyek,
beszerzési dokumentációk

ZJ dátuma

FF útmutató szerint

ZJ dátuma

FF útmutató szerint, közétkeztetési
megrendeléseknél a szerződésekbe
belefoglalni

utolsó
előkészítési év
kezdete

CBA és RMT, ZJ
dátumai

CBA és RMT és ZJ

Minden év
jan. 15.

Minden év
jan. 31

Nyilatkozat

Lőszermentesítés

2009.05.08.

2009.10.16.

Régészet

2009.05.08.

2009.10.16.

Egyéb terület-előkészítő munka

2009.05.08.

2009.10.16.

Pályázati dokumentáció
összeállítása

2010.03.01.

2010.03.31.

Pályázat benyújtása

2010.04.01.

2010.04.01.

Dok. összeállítása

2010.01.04.

2010.05.16.

Dokumentáció és felhívás

KSZ véleményezése
(1 Mrd. Feletti támogatásnál)
EKKE

2010.05.17.

2010.06.17.

Előrehaladási jelentés

Észrevételek átvezetése

2010.06.18.

2010.06.25.

KSZ jóváhagyás

2010.06.26.

2010.07.09.

Dok. összeállítása
KSZ véleményezése
(1 Mrd. Feletti támogatásnál)
EKKE

2010.01.04.
2010.05.17.

2010.05.16.
2010.06.17.

Rendszeres környezet
egészségügyi kockázat értékelések [1 alkalom/év ]
készítése
Helyi élelmiszerek alkalmazása az Szervezeti étkeztetésében az
étkeztetésben
élelmiszerek legalább 15%-ában.
Többletszolgáltatások,
kedvezmények nyújtása a helyi
lakosságnak
Fenntarthatóság

Terület-előkészítés

Pályázati
dokumentáció
összeállítása

Statisztikai információk a
fenntartható fejlődéssel
kapcsolatban

Közbeszerzés
(megvalósításra)
Kivitelezés

Mérnök

Szennyvízcsatorna hálózat
használata, rácsatlakozás,
szennyvízcsatornadíj 70%-kal
kedvezőbb, mint szippantás
Adatközlés évente, adatlap a)-f)
sorainak megfelelően

TSZ aláírásától

utolsó
előkészítési év
kezdete
utolsó
előkészítési év
kezdete
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Pályázati dokumentáció

Dokumentáció és felhívás
Előrehaladási jelentés

FF útmutató II. és adatlap a)-f) szerint

Kivitelezés
Közbeszerzési eljárás
lebonyolítása
Mérnök
Zárójelentés
Előkészítő munkák
befejezése

Észrevételek átvezetése

2010.06.18.

2010.06.25.

KSZ jóváhagyás

2010.06.26.

2010.07.09.

Közbeszerzési eljárás

2010. 07.15

2010.09.30.

Szerződéskötés

2010.10.01.

2010.10.30.

Közbeszerzési eljárás

2010.07.15.

2010.09.30.

Szerződéskötés

2010.10.01.

2010.10.30.

Zárójelentés elkészítése

2010.09.30.

2010.10.30.

2010.10.31

2010.12.31.
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Jóváhagyás

Zárójelentés

