A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás
beszámolója a 2011. évi működéséről és a beruházási cél megvalósításáról
A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulást 2010. évben alapította
Attala, Csibrák, Csikóstőttős, Csoma, Dalmand, Döbrököz, Dombóvár, Gyulaj, Kapospula,
Kaposszekcső, Kocsola, Kurd és Szabadi települések önkormányzatai a településeken az
európai uniós követelményeknek megfelelő ivóvíz hosszú távú megoldása érdekében
szükséges beruházások megvalósítására, a beruházási cél érdekében a KEOP-1.3.0. kódszámú
kétfordulós pályázati konstrukcióra a pályázat benyújtására és a projekt teljes körű
lebonyolítására.
2011. április 28-án érkezett meg a Közreműködő Szervezet értesítése a”Dombóvár és térsége
ivóvízminőség javító programja” elnevezésű pályázat első fordulójában a támogatói
döntésről. A támogatási szerződés 2011. július 6-án lépett hatályba.
A Társulási Tanács májusi ülésén elfogadta a gazdálkodási szabályzatát, a gazdálkodási és
költségvetési feladatok ellátásával megbízta az Integrált Önkormányzati Szolgáltató
Szervezetet.
Dombóvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Társulási Tanács tagjai közül
visszahívta Szabó Loránd polgármestert, aki a Társulási Tanács elnöki tisztségét betöltötte,
helyette a Tanácsba Hegedüs Csaba képviselőt delegálta. Dombóvár egyidejűleg
kezdeményezte a Társulási Megállapodás módosítását is, amelyet – miután valamennyi tag
képviselő-testülete minősített többséggel jóváhagyott – a Társulási Tanács elfogadott. A
Társulási Tanács szeptember 23-i rendkívüli ülésén választottak meg a Társulási Tanács
elnökének. Az elnök személyében bekövetkezett változást a Magyar Államkincstár 2011.
szeptember 23-i hatállyal bejegyezte.
A Társulási Megállapodás módosítása miatt kialakult átmeneti időszak lezárultával
folytatódhatott az ivóvízminőség-javító projekt második fordulójának előkészítése és az
érdemi munka. Szeptemberben a Tárulási Tanács elfogadta a közbeszerzési szabályzatát,
megindulhattak a projekt megvalósításához szükséges szolgáltatások megrendelése iránti
eljárások. A Társulás közbeszerzési eljárást folytatott le a projektmenedzsment feladatokat
ellátó szervezet kiválasztása érdekében, a nyertes ajánlattevő AGROVERDE Kft-vel (7940
Szentlőrinc, Attila u. 70.) 2011. november 25-én került sor a szerződés megkötésére
10.680.000,- Ft + áfa megbízási díjjal. A Társulás közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás
keretében választotta ki a projekt során a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok
ellátására a Geo-Gráf Grafikai Szolgáltató Kft-t (7624 Pécs, Alkotmány u. 40.) 2.700.000,- Ft
+Áfa megbízási díjjal, továbbá a részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére az
MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt-t (1073 Budapest, Erzsébet krt. 12. I. em. 5.) 7.500.000,- Ft
megbízási díjjal.
A Társulási Tanács a projekt előkészítése és megvalósítása során a munkaszervezetre háruló
feladatok ellátására megbízta a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft-t, ezzel a
Társulási Tanács egy saját munkaszervezetet állított fel.
A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás 2011. évi gazdálkodása
A Társulás 2011. évre a költségvetési főösszegét 1.200 e Ft-ban határozta meg, melyet a
társult önkormányzatok működési hozzájárulásai tesznek ki. Előző évben ki nem fizetett

működési költség hozzájárulást is fizettek az önkormányzatok a 2011. évben. A működési
költség hozzájárulásból befolyt bevétel összesen 282.059 Ft volt. Két önkormányzat az I.
forduló önrészét átutalta a Társulás részére, összesen 1.006.387 Ft-ot. Saját bevételek között a
kamat bevétel szerepel, melynek összege 23.581,- Ft. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
a Társulásnak 466.085,- Ft volt. A Társulás költségvetési bevétele 2011. évben összesen
1.778.112,- Ft.
A kiadások között csak dologi kiadások kerültek teljesítésre: 2.620,- Ft bankköltség, és az
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet részére 5 hónapra, megállapodás alapján
fizetett havi bruttó 20.000,- Ft. Így a 2011. évi összes kiadás összege 102.620,- Ft.
A költségvetési bankszámla egyenlege 2011. december 31-én 1.675.492,- Ft volt, mely a
Társulás záró pénzkészlete is egyben, valamint a pénzmaradványa is, tekintettel arra, hogy
korrekciós tételek év végén nem voltak.

