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Tisztelt Képviselő-testület!
A KEOP 7.1.2.0-2008-0147 azonosítószámú, a Dombóvár térségi szennyvízelvezetés
és tisztítás kiépítése tárgyú projekt 1. fordulós el nem számolható költségeinek a résztvevő önkormányzatok közötti felosztásával kapcsolatosan Döbrököz Község Önkormányzatával régóta vitában állunk.
A Képviselő-testület a 182/2010.(V.12.) Kt. sz. határozattal hagyta jóvá a kérdéses
költségek felosztását. Az akkori előterjesztés az alábbiakat tartalmazta:
„Az 1. fordulóban Dombóvár, Attala és Döbrököz vesznek részt, függetlenül attól,
hogy utóbbi a megvalósítási szakaszban saját döntése alapján már nem érintett. A
részt vevő önkormányzatok 2008. június 11-én együttműködési megállapodást kötöttek,
melyben Dombóvár Város Önkormányzata vállalta a gesztori feladatokat az önkormányzati társulás létrehozásáig. Miután ez megtörtént, indokolt, hogy a pályázatból
nem támogatható költségek elszámolásra kerüljenek. A megállapodás értelmében Felek a közös költségeket a településükre jutó érdekeltségi egységek arányában viselik.
Ezt a projektmenedzser szervezet részletesen kimunkálta, az elszámolás a 2010. május
7. napjáig felmerült kötelezettségvállalásokon alapul. Az együttműködési megállapodás úgy rendelkezik, hogy az arányok összegszerű megállapítása külön megállapodásban történik, melyet mellékletként csatolunk az előterjesztéshez, ennek részét képezi a
projektmenedzsment szervezet által készített elszámolás. Mellékletként csatoljuk továbbá a kifizetéseket tartalmazó táblázatot, és az eredeti együttműködési megállapodást.”
Akkor a költségek viseléséről a megállapodást – konszenzus hiányában – nem sikerült
aláírni, Döbrököz ugyanis az egyes, elszámolni kívánt költségek megalapozottságát
vitatta. Azóta igazságügyi szakértő is megbízásra került a vita eldöntése érdekében.
A vita egyik sarkalatos pontja a Dombóvár Város Önkormányzata által elkészíttetett
tervek után fizetett általános forgalmi adó visszaigénylésének lehetősége. Az igazságügyi szakértő álláspontja szerint az áfa összege visszaigényelhető, ehhez azonban
Dombóvár Város Önkormányzatának a terveket – megállapodás alapján - át kell adnia
a Társulásnak és annak díját ki kell számláznia. A szakértő álláspontja szerint a Döbröközre jutó áfa is levonható, még akkor is, ha Döbröközön – ezen projekt keretében –
szennyvízberuházás nem valósul meg. Az átadás a tervezési szerződéssel nem ellentétes.
A tervdokumentáció elkészítéséért az önkormányzat a Gemenc-Bau Kft-nek nettó 28
millió forintot fizetett, az erre az összegre jutó általános forgalmi adó 7 millió forint
volt.
A döntés végrehajtásához szükség van Döbrököz Község Önkormányzata Képviselőtestületének és a Társulás Tanácsának döntésére is. A Tanács tagjaival folytatott előzetes konzultáció alapján a Tanács a tervekre jutó áfa összegét a Döbröközre vonatkozó
rész tekintetében nem kívánja kifizetni, ezért a dokumentáció ezen részére jutó áfa
megtérítése érdekében – a testületi döntés meghozatala után – Döbrököz Község Önkormányzatát fogjuk megkeresni.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslat elfogadását!

Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP 7.1.2.0-2008147 azonosítószámú, a Dombóvár térségi szennyvízelvezetés és tisztítás kiépítése
tárgyú projekt előkészítése során a Gemenc-Bau Kft. által készített engedélyes
tervdokumentációt Döbrököz Község Önkormányzata és a Dombóvár Térségi
Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás tulajdonába adja.
2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti dokumentációt térítésmentesen adja át, azzal, hogy az általános forgalmi adót a Gemenc-Bau Kft.-nek fizetett tervezési díj
után kell megfizetni.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges megállapodások
megkötésére.
Határidő:

Döbrököz Község Önkormányzata és a Dombóvár Térségi Szennyvíz
kezelési Önkormányzati Társulás támogató döntésének kézhezvételét
követően haladéktalanul
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda

Dombóvár, 2011. július 18.
Szabó Loránd
polgármester
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