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Tisztelt Képviselő-testület!

A testület a 165/2010. (IV. 26.) számú határozatával döntött arról, hogy tárgyalásokat
kell folytatni az ivóvízminőség-javító projekt beruházását megvalósító ALISCA BAU
Zrt.-vel, a beépíteni tervezett és a ténylegesen beépített szűrőberendezések
értékkülönbözetének megtérítése iránt, illetve a dombóvári ivóvíz AOX értékének az
ÁNTSZ által elfogadható szinten történő folyamatos biztosításához szükséges további
beruházások költségeinek viseléséről. Ezen túlmenően a Dombóvár és Környéke Vízés Csatornamű Kft. ügyvezetőjének meg kellett indokolnia a programhoz
kapcsolódóan különböző minőségben megtett, illetve megtenni elmulasztott
intézkedéseket, konkrétan az alábbiakat:
· mint az ivóvízminőség-javító program projektmenedzsment feladatait
ellátó, és az Önkormányzat nevében eljáró szervezet vezetője miért nem
a tervezettől eltérő szűrőberendezések kicserélése iránt intézkedett,
· mint üzemeltető szervezet vezetője miért döntött úgy, hogy az V. sz.
vízműtelepen a technológiai berendezésben lévő aktív szén töltet
cseréjének költségeit 70%-ban a Dombóvár és Környéke Víz- és
Csatornamű Kft. fedezi.
Az áprilisban hozott döntés alapja a szóban forgó projekt csökkentett műszaki
tartalommal történt kivitelezését vizsgáló ideiglenes bizottság jelentése volt (elérhető a
következő hivatkozás alatt:
http://www.dombovar.hu/downloads/04._Vizminoseg_ad_hoc_jelentes_10.04.26..pdf)
A testület a szeptember 27-én hozott 352/2010. (IX. 27.) határozatával a felajánlott
közérdekű kötelezettségvállalásra tekintettel lemondott a további igényérvényesítésről
a kivitelezést végző ALISCA BAU Zrt.-vel szemben. A Dombóvár és Környéke Vízés Csatornamű Kft. intézkedéseinek indokolásával kapcsolatban a szeptemberi
előterjesztésben a határozati javaslat úgy került megfogalmazásra, hogy a projekthez
kapcsolódóan megtett, illetve megtenni elmulasztott intézkedésekről elfogadja az
indokolást, azonban megállapítja, hogy a projekt-menedzseri feladatok ellátása során
nem a kellő gondossággal járt el, a Kft.-vel szemben kártérítési igényt nem érvényesít.
Ezt a javaslatot a testület nem fogadta el, ezért a cég tevékenységének megítélése nincs
lezárva.
A Képviselő-testület a 423/2010.(XI.25.) számú határozatával felkérte a
Városgazdálkodási Bizottságot, hogy a 165/2010. (IV. 26.) számú képviselő-testületi
határozat 2. pontja alapján a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. részéről
a dombóvári ivóvízminőség-javító projekthez kapcsolódóan megtett, illetve megtenni
elmulasztott intézkedéseivel kapcsolatban benyújtott indokolást vizsgálja meg, és
tegyen javaslatot a Képviselő-testületnek a további intézkedésekre.
Az ügyvezető írásban benyújtott indokolása a jelen előterjesztéshez is csatolva.
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A korábbi előterjesztés mellékleteként szerepelt az ideiglenes bizottság munkájában
közreműködő ügyvéd, dr. Komlódi András jogi véleménye. (Az előterjesztés elérhető
az alábbi linkre kattintva: http://www.dombovar.hu/index.php?v=50&id=1537&t ). Ez
részletesen taglalja az Önkormányzat megbízottjaként a projekt-menedzsment
szervezet funkcióját is betöltő Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.
szerepét és felelősségét. Szücs István ügyvezető az ügyvédi észrevételekre az
előterjesztést tárgyaló Városgazdálkodási Bizottság 2010. szeptember 21-i ülésén
reflektált, melyből kiemelendő, hogy az ügyvezető „egyetlen hibaként” a szóban forgó
eset leglényegesebb elemét említi, vagyis nem észlelték a leszállított berendezések
tervtől való eltérését a szállításkor.
A Városgazdálkodási Bizottság január 13-i ülésén az indokolást megvizsgálta, és azt
elfogadásra javasolja, további intézkedést pedig nem indítványozott.
A cég álláspontja továbbra is az, hogy nem követtek el mulasztást és a kellő
gondossággal jártak el. A projektmenedzsment ellátásával összefüggésben nem
hozhattak döntéseket, így őket felelősség sem terheli.
A bizottság döntése alapján az alábbi javaslatot teszem a testületnek.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 165/2010. (IV. 26.) számú
határozatának 2. pontja alapján a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.
részéről a dombóvári ivóvízminőség-javító projekthez kapcsolódóan megtett, illetve
megtenni elmulasztott intézkedéseivel kapcsolatban benyújtott indokolást elfogadja,
további intézkedést nem kezdeményez.
Határidő: 2011. február 28. – a határozat továbbítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

Dombóvár, 2011. február 3.

Tóth Zoltán
bizottsági elnök
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