Beszámoló a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás (a
továbbiakban Társulás) 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 ún. FIDIC Sárga Könyve szerint kerül megvalósításra. A FIDIC
(Fédération Internationale Des Ingénieurs – Conseils) legismertebb tevékenysége,
hogy építési beruházások, projektek kivitelezésében dolgoz ki szerződéses feltételeket.
A Sárga Könyv esetében a vállalkozó számára a létesítmény megtervezésének és
kivitelezésének alapkövetelményeit tanulmánytervek alapján a közbeszerzési kiírás ún.
Megbízó Követelményei része rögzíti. A terveket a nyertes vállalkozó készíti, aki
emellett kidolgozza a részletes tervezési/engedélyezési programot. A legnagyobb
előnye, hogy megvan a lehetőség arra, hogy az ajánlattevők különböző műszaki
megoldásokkal, eltérő technológiákkal versenyezzenek, és a legkedvezőbb műszaki
megoldás valósuljon meg.
A projekt sokszereplős, a megfelelő információáramlás és az együttműködés
biztosítása érdekében a résztvevők kétheti rendszerességgel koordináció keretében
egyeztetnek, ezek a Fő u. 91. szám alatti projektközpontban illetve Kapospula
és
Attala Községek Körjegyzőségén kerülnek lebonyolításra.
A Társulási Tanács 34/2011. (VIII.29.) Tt. határozata értelmében a Társulás
képviselője Kerényi Zsolt elnök. Az elnök feladatainak ellátását 2 fős munkaszervezet
segíti. A Társulás működéséhez szükséges anyagi fedezetet a tagönkormányzatok által
fizetett hozzájárulás biztosítja, amelynek összege 2012-ben 3.506.012,- forint.
A Társulási Tanács 2011-ben 17 ülést tartott, a megtárgyalt napirendek elsősorban a
folyamatban lévő projekt megvalósításához kötődnek (pl. közbeszerzésekkel
kapcsolatos döntések).
A kivitelezés 2011. augusztus 4-én indult meg a szőlőhegyi városrészben és az év
végére a beruházás dombóvári részének jelentős része megvalósult. A
nyitórendezvényre 2011. szeptember 17-én Szőlőhegyen került sor.
A projekt pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót a Képviselő-testület a 448/2011. (XI.
24.) Kt. határozattal elfogadta.

