A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító
Társulás
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.
2012. február 1-től a Társulás a működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat,
valamint a Dombóvár és térsége ivóvízminőség-javító programja című projektben
résztvevő szervezetek tevékenységének koordinálását két fő látja el megbízási
szerződéssel 25.000,- Ft/hó/fő megbízási díjjal. Ezzel egyidejűleg a Társulás
felmondta dr. Papp Tamás ügyvédnek a Társulás ügyvitelével való megbízását. A
gazdálkodási feladatokat külön megállapodás alapján az Integrált Önkormányzati
Szolgáltató Szervezet látta el a tavalyi évben is. A Társulási Tanács döntése alapján a
Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban bejegyzésre került a
Társulás levelezési címeként és az iratok őrzésének helyeként Dombóvár és Környéke
Víz- és Csatornamű Kft. székhelye (Dombóvár, Berzsenyi u. 1.), ami a Társulás
működésének és az ivóvízminőség-javító programnak is a központja.
A Társulási Tanács 6/2012. (III.30.) Tt, határozattal döntött az ivóvízminőség-javító
programban a létesítési engedélyes, kiviteli és tendertervek elkészítésére a Kbt.
Harmadik része szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. Az ajánlattételi felhívás
2012. május 25-én jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben, az ajánlattételi határidő
2012. június 11-én járt le. A Tárulási Tanács a közbeszerzési eljárás nyerteseként a
Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (8600 Siófok, Fő u. 15.)
ajánlattevőt hirdette ki. A tervezési szerződés 2012. június 22-én került aláírásra. Ezt
követően a tervezők külön-külön egyeztettek a települési önkormányzatokkal a helyi
problémákra a megoldási lehetőségek feltárására és a megvalósítható műszaki
megoldás kialakítására. Az engedélyeztetési eljárások 2012. decemberében indultak el
és jelenleg is folyamatban vannak. Megérkezett a Társulás részére a döbröközi
vízkezelő gépház elvi építési engedélye, valamint a döbröközi technológia elvi vízjogi
engedélye. Az arzénproblémával érintett három településen (Csibrák, Döbrököz, Kurd)
a KEOP projekt megvalósulásáig átmenetileg működtetett ideiglenes arzénmentesítő
technológiák próbaüzemi időszaka sikeresen lezárult, a szakmai és pénzügyi
beszámolók a Belügyminisztériumnak benyújtásra kerültek. Az RMT és CBA
elkészült és elfogadásra került, készül az elfogadott műszaki tartalomra alapozott
tenderdokumentáció. Elkészült a beruházáshoz kapcsolódó közvélemény-kutatás,
médiaelemzés, kommunikációs terv, projekt honlap létesült és zajlik annak adatokkal
történő feltöltése.
A Társulási Tanács 2012. október 2-án támogatási kérelmet nyújtott be az
ivóvízminőség-javító projekt első fordulójában a saját forrás kiegészítésére 6/2012.
(III. 1.) BM rendelet alapján. A Társulás által biztosítandó saját forrás a projekt összes
elszámolható költségének 15%-a, azaz 10.680.000,- Ft. A kormányrendelet alapján

ivóvízminőség-javító program esetében a saját forrás 100%-át lehetett igényelni. A
Társulás a támogató döntése szerint a saját forrás 100%-a, azaz 10.680.000,- Ft
támogatásban részesült az EU Önerő Alapból, a Belügyminisztériummal a támogatási
szerződés 2013. január 22-én lett aláírva. A támogató 8 millió Ft-ot előlegként már
átutalt a támogatottnak.

