Beszámoló a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás (a
továbbiakban Társulás) 2012. évi tevékenységéről
A Társulás célja a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelésének Kiépítése megnevezésű,
KEOP – 1.2.0/2F/09-2010-0018 azonosító számú (két körös) projekt megvalósítása. A
projekt második körének támogatási szerződése (a továbbiakban TSZ) 2011. május 24én lépett hatályba. A beruházás jóváhagyott összköltsége 3.135.419.644,- Ft, amelyből
a támogatás 2.665.106.697,- Ft, vagyis az intenzitása 85%-os. A projekt nettó módon
kerül finanszírozásra, azaz az általános forgalmi adót nem foglalja megába, azt a
beruházónak kell finanszíroznia illetőleg visszaigényelnie. A több mint 470.000.000,Ft-os önerőt a Dombóvár és Környéke Víziközmű Társulat (a továbbiakban Társulat)
biztosítja a tagok érdekeltségi hozzájárulásából és kölcsönből. Az önerő rendelkezésre
bocsátásának feltételeiről a Társulás és a Társulat között létrejött társberuházói
szerződés rendelkezik.
A beruházás dombóvári szakasza 2012 augusztusában befejeződött, azóta az
előírásoknak megfelelően üzemel. A szennyvíztelep bővítésére vonatkozó vállalkozási
szerződés 2012. április 3–án, az Attala község csatornázására vonatkozó 2012.
augusztus 14-én került aláírásra, a munkavégzés 2012-ben mindkét helyen
folyamatban volt, a szennyvíztelep próbaüzeme 2013 áprilisában kezdődött meg.
A Társulás a beruházás megkezdése óta két alkalommal pályázott önerő-támogatásra,
mindkét alkalommal sikeresen, összesen 48.619.800,- Ft összegben (ez az összeg
keretösszeg, összesen 33.000.000,- Ft támogatást tudtunk ténylegesen igénybe venni).
Az igénybe vett önerő-támogatás a tagönkormányzatok pénzügyi terheit jelentős
mértékben csökkenti, tekintettel arra, hogy a Társulat által felvett hiteleket az
önkormányzatok kezességvállalása biztosítja, és a beruházás végeztével a Társulat
vagyonát a tagönkormányzatok fogják átvenni.
A tavalyi évben lépett hatályba a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2012. évi CCIX.
törvény, ami a mi beruházásunkra is jelentős hatást gyakorol: az eredeti koncepcióval
szemben már nem a Társulás, hanem az önkormányzatok adják üzemeltetésbe a
létrejött vagyont, emiatt kétségessé vált, hogy a Társulás visszaigényelheti-e a
beruházás után fizetendő általános fogalmi adót. Több hónapos huzavona után
álláspontunk szerint sikerült a problémát megnyugtatóan rendezni.
Az idei év elején az Attala község csatornázását végző konzorcium egyik tagja, a Bitt
Kft. csődeljárás alá került, emiatt a rá eső munkarészeket a konzorciumi partnere, a
Hegedűs és Schmidt Kft. kényszerült átvenni. Az átadás-átvétel sikeresen lezajlott, a
munkavégzés emiatt késedelmet nem szenvedett, viszont a rendkívül csapadékos
időjárás miatt a tavaszi munkavégzés a tervezettnél később indulhatott meg.
A Társulási Tanács 2012-ben 9 alkalommal ülésezett, ennek során 20 határozatot
hozott.

