Új naéárÉnd
jánősííÉíí íöbbséÖ
biŐTbogbpZTÉp
aombóvár sáros Önkormánózaía héévásÉlőíÉsíülÉíénÉk
OM1MK márcáus OVJá ülésérÉ
TárÖó: „aombóvár íérséÖá szÉnnóvízkÉzÉlésénÉk káééííésÉ” íárÖóú OK fordulós éálóáJ
zaí bÉadásának ÉlőkészííésÉ
blőíÉrjÉszíő: maíaó sálmos éolÖármÉsíÉr
hészííÉííÉ:

goÖáI eaíósáÖá és saÖóonÖazdálkodásá froda

TárÖóalía:

ménzüÖóá és sárosÖazdálkodásá BázoíísáÖ

Tanácskozásá joÖÖal mÉÖhívoíí:
pzücs fsíván érojÉkíÖazda
hölíséÖvÉíésáI éénzüÖóáJÖazdálkodásá szÉméoníból ÉllÉnőrázíÉ:
hovács dóulaI ménzüÖóá és hölíséÖvÉíésá froda vÉzÉíőjÉ
TörvénóÉsséÖá szÉméoníból ÉllÉnőrázíÉ:
arK dábor cÉrÉnc jÉÖóző

TászíÉlí héévásÉlőíÉsíülÉí!
A hblmJTKNKOKMLcJOMMUJMN4T azonosííószámú „aombóvár íérséÖá szÉnnóvízkÉzÉléséJ
nÉk káééííésÉ” íárÖóú érojÉkí OK fordulójára íöríénő éálóázaí bÉadásával kaécsolaíban
az alábbáakról íájékozíaíom a héévásÉlőíÉsíülÉíÉíK
OMNMK márcáus OPJán a molÖármÉsíÉrá eávaíalban érojÉkíÉÖóÉzíÉíésí íaríoííunkI mÉlóÉn
a mrojÉkímÉnÉdzsmÉní pzÉrvÉzÉí kéévásÉlőáI a íÉrvÉzőkI az éráníÉíí önkormánózaíok és
a molÖármÉsíÉrá eávaíal kéévásÉlőá vÉííÉk részíK
bzÉn a mÉÖbÉszélésÉn íéíÉlÉsÉn éoníosííásra és ÉÖóÉzíÉíésrÉ kÉrülíI hoÖó málóÉn doJ
kumÉníumokaí kÉll csaíolná a hblm éálóázaí másodák fordulójáraI ÉzÉk közül mÉlóÉk
azokI amÉlóÉk méÖ nÉm állnak rÉndÉlkÉzésrÉI dÉ szükséÖÉsÉk a bÉnóújíáshoz és mÉJ
lóÉk azokI amÉlóÉk a háánóéóílás ádőszaka alaíí éóíolhaíóakK
Az éráníÉííÉk fÉlÉlősséÖíÉljÉsÉn nóálaíkozíak arrólI hoÖó a háánóéóílás során bÉnóújíhaJ
íó dokumÉníumokI haíósáÖá ÉnÖÉdélóÉk a rÉndÉlkÉzésrÉ álló ádő alaíí bÉszÉrÉzhÉíőÉkI
annak íÉljÉsííéséérí mándÉní Él foÖnak kövÉínáK TÉkáníÉííÉl ÉrrÉI a OK fordulós éálóázaí
korábban mÉÖhaíározoíí OMNMK áérálás NJjÉá haíárádÉjÉ íaríhaíónak láíszákK
A éálóázó a aombóvár TérséÖá pzÉnnóvízkÉzÉlésá Önkormánózaíá Társulás lÉszI
mÉlónÉk a íörzskönóvá bÉjÉÖózésÉ a jaÖóar Államkáncsíárnál OMNMK márcáus NMK naéJ
ján mÉÖíöríéníK A éálóázaí bÉnóújíásához szükséÖ van arraI hoÖó a Társulás a érojÉkí
fánanszírozásávalI mÉÖvalósulásával kaécsolaíosan haíározaíokaí hozzonK
NK A Társulásá jÉÖállaéodásban szÉrÉéÉlíI hoÖó a Társulás az lTm Bank kóríJnél
nóáí bankszámláíI íÉkáníÉííÉl arraI hoÖó a Társulás éénzüÖóáJÖazdasáÖá fÉladaíaáí
az fníÉÖrálí Önkormánózaíá pzolÖálíaíó pzÉrvÉzÉí láíja ÉlI mÉló az lTmJnél vÉJ
zÉíá a számlááíK fdőközbÉn a aombóvár és hörnóékÉ sízáközmű Társulaí háíÉJ
lénÉk fánanszírozására káírí éálóázaíoí a sölÖóséÖJeÉÖóháí Takarék nóÉríÉ ÉlI a
Társulaínak Éz a éénzáníézÉí a számlavÉzÉíő bankja ásK TÉkáníÉííÉl arraI hoÖó a
érojÉkí mÉÖvalósííásával kaécsolaíos számlák részbÉn az önÉrőből lÉsznÉk káJ
ÉÖóÉnlíívÉI javaslomI hoÖó a Társulásá jÉÖállaéodás módosííásával dönísön
úÖó a héévásÉlőíÉsíülÉíI hoÖó a Társulás ás a sölÖóséÖJeÉÖóháí Takaréknál
hozzon léírÉ bankszámláíK
OK A Társulásá jÉÖállaéodás módosííása során célszÉrű áívÉzÉíná a íÉrvÉzésá foJ
lóamaí során a mÉÖállaéodás ÉlfoÖadása óía módosulí műszaká éaraméíÉrÉkÉíK
PK A éálóázaí bÉnóújíásához csaíolná kÉll a sízáközmű Társulaí álíal bázíosííandó
sajáí forrás áíadására vonaíkozóI a Társulás és a Társulaí álíal köíÉndő íársbÉruJ
házóá szÉrződésíK gavaslomI hoÖó ÉnnÉk a szÉrződésnÉk a mÉÖköíéséhÉz a hééJ
vásÉlőíÉsíülÉí járuljon hozzáK A szÉrződés íÉrvÉzÉíÉI nÉm véÖlÉÖÉs formában az
ÉlőíÉrjÉszíés mÉlléklÉíéí kééÉzáK
4K gavaslomI hoÖó a héévásÉlőíÉsíülÉí járuljon hozzáI hoÖó a aombóvár TérséÖá
pzÉnnóvízkÉzÉlésá Önkormánózaíá Társulás a érojÉkí mÉÖvalósulásáí kövÉíőÉnI
a aombóvár és hörnóékÉ sázáközmű Társulaí mÉÖszűnésÉ ÉsÉíén a Társulaí köJ

íÉlÉzÉííséÖÉáí íÉljÉs körűÉn és ÉÖóÉíÉmlÉÖÉsÉn áívállaljaK bzÉk a kövÉíÉlésÉk és
a léírÉjövő vaÖóon a érojÉkí íÉljÉs lÉzárásakor a íársulás íaÖjaáí foÖják mÉÖállÉíJ
náI állÉívÉ íÉrhÉlnáK
hérÉm a héévásÉlőíÉsíülÉííőlI hoÖó a Társulásá Tanács haíározaíaának mÉÖhozaíaláí az
alábbá fÉlhaíalmazásokkal bázíosíísaK
Határozatá javaslat
1K aombóvár sáros Önkormánózaíának hééváselőíesíüleíe kezdeménóezá a
aombóvár TérséÖá pzennóvízkezelésá Önkormánózaíá Társulás íársulásá meÖállaéodásának módosííásáí az alábbáak szerání:
Ø A Társulás számlavezeíő éénzáníézeíekéní a sölÖóséÖ-eeÖóháí Takarékoí jelölá meÖK
Ø A Társulásá jeÖállaéodás sKOK éoníjában a íervező álíal meÖadoíí éoníos műszaká adaíokaí áívezeíáK
OK aombóvár sáros Önkormánózaíának hééváselőíesíüleíe hozzájárul ahhoz, hoÖó
a aombóvár TérséÖá pzennóvízkezelésá Önkormánózaíá Társulás a hblmTK1KOKM/F-OMM8-M14T azonosííószámú éálóázaíból meÖvalósuló szennóvízberuházáshoz szükséÖes sajáí forrás bázíosííása érdekében a aombóvár és hörnóéke
sázáközmű Társulaííal íársberuházóá szerződésí kössön, a érojekí sajáí erejének
fánanszírozásáraK
PK aombóvár sáros Önkormánózaíának hééváselőíesíüleíe hozzájárul ahhoz, hoÖó
a aombóvár TérséÖá pzennóvízkezelésá Önkormánózaíá Társulás a hblmTK1KOKM/F-OMM8-M14T azonosííószámú éálóázaíá érojekí meÖvalósulásáí köveíően, a aombóvár és hörnóéke sázáközmű Társulaí meÖszűnése eseíén a Társulaí
köíelezeííséÖeáí íeljes körűen és eÖóeíemleÖesen áívállaljaK
eaíárádő: azonnal
cÉlÉlős: molÖármÉsíÉr
séÖrÉhajíásérí fÉlÉlős: goÖáI eaíósáÖá és saÖóonÖazdálkodásá froda
aombóvárI OMNMK márcáus O4K
maíaó sálmos
éolÖármÉsíÉr

TársbÉruházóá pzÉrződés ETbosbZbTF
amÉló léírÉjöíí ÉÖórészről
aombóvár TérséÖá pzÉnnóvízkÉzÉlésá Önkormánózaíá Társulás
[íovábbáakban: Társulás EkéévásÉlő: maíaó sálmos íársulásá íanács ÉlnökÉz
[TOMM aombóvárI pzÉní fsíván íér NKF
másrészről a
aombóvár és hörnóékÉ sízáközmű Társulaí
[íovábbáakban: Önkormánózaí EkéévÉlő: jaár Zolíán Élnökz
[TOMM aombóvárI eunóadá íér PMJPOKz
közöíí az alábbáak szÉrání:
1K

·
·
·
·
OK

A Társulás és a Társulaí mÉÖállaéodákI hoÖó aombóvár városban és Aííala
közséÖbÉn a szÉnnóvízcsaíornaJhálózaí ééííéséí és a dombóvárá szÉnnóvízíÉlÉé
korszÉrűsííéséíI íovábbá az ahhoz kaécsolódó bÉrÉndÉzésÉkÉíI ééííménóÉkÉí íársJ
bÉruházásban valósííják mÉÖ a hblmJTKNKOKMLNcJOMMUJMN4T azonosííószámúI
„aombóvár íérséÖá szÉnnóvízkÉzÉlésénÉk káééííésÉ” című érojÉkíhÉz kaécsolódJ
vaK
a bÉruházás mánősííésÉ: önkormánózaíá L íársulásáK
a bÉruházás kÉzdÉíÉ: OMNMK év VK hó
a bÉruházás várhaíó bÉfÉjÉzésÉ: OMNPK év OK hó
a bÉruházás íÉrülÉíÉ: aombóvár város és Aííala közséÖI valamání haéoséula
közséÖ közáÖazÖaíásá íÉrülÉíÉK
A bÉruházás kölíséÖÉlőáránózaía: nÉííó OKV1MKVOVKPMM cí H TOTKTPOKPOR cí ÁcAI
azaz bruííó PKSP8KSS1KSOR cí

A íársbÉruházásban a Társulás OK4T4KOUVKVM5 cíJíalI mÉló a nÉííó bÉruházásá kölíéséÖ
U5BJa Ehblm vássza nem íérííendő íámoÖaíásF állK TOTKTPOKPO5 cíJíalI amá ÁFAI a
Társulaí 4PSKSPVKPV5 cíJíalI amá a nÉííó bÉruházásá kölíéséÖ N5BJa EönrészF vÉsz
részíK A íársbÉruházásban részívÉvők a szükséÖÉs összÉÖÉí J a bÉruházásá számla káJ
ÉÖóÉnlííéséáÖ J a sajáí számlájukon bázíosííjákK
A bÉruházás íÉrvÉzÉíí forrásaáí és kölíséÖÉáí ÉzÉn szÉrződés szoros mÉlléklÉíéí kééÉző
NK szK mÉlléklÉíÉ részlÉíÉzáK NK mÉlléklÉí: A vízáközmű mÉÖvalósííásának éénzüÖóáJ
műszaká számííásaá
A szükséÖÉs forrás bÉruházónkéníá mÉÖoszíása:
Társulás
CélíámoÖaíás:
bcí
Önkormánózaíá íámoÖaíás: bcí

Társulaí
ÉrdÉkÉlíséÖá hozzájárulás:
NTSKSPVIPV5
ÉrdÉkÉlíséÖá hozzájárulás: bcí

bcí

CÉab íámoÖaíás
Tbhf íámoÖaíás:

bcí
bcí

bÖóéb bcí
Társulaíá háíÉl:

OSMKMMMIMMM

bcí

ÖsszÉsÉn:

bcí

ÖsszÉsÉn:

4PSKSPVIPV5

bcí

PK

A bÉruházás lÉbonóolííása során a káváíÉlÉző álíal káállííoíí számla a Társulás
nÉvérÉ szólI a számla kollaudálásáí Ea szállííó álíal bÉnóújíoíí számla ÉllÉnőrzésÉ
és a íÉljÉsííésáÖazolásaF kövÉíőÉn a Társulaí lÉbonóolííásá számlájáról a íársbÉruJ
házóá forrás mÉÖoszíás aránóaának fáÖóÉlÉmbÉvéíÉlévÉl a Társulaí a számla öszJ
szÉÖénÉk aránóos részéí uíalja az Társulás kölíséÖvÉíésá Élszámolásá számlájáraK

4K

A fÉlÉk mÉÖállaéodnak abbanI hoÖó a bÉruházás fánanszírozása a Társulás kölíJ
séÖvÉíésá Élszámolásá számlájáról íöríénákK

RK

A fÉlÉk mÉÖállaéodnak abbanI hoÖó bÉíaríják a hbíKJbÉn EOMMPK évá CuufuK íörJ
vénó közbÉszÉrzésÉkrőlF mÉÖhaíározoíí haíárádőkÉíK

SK A Társulaí az alábbá lÉbonóolííóá fÉladaíokaí láíja Él:
·
·
·
·
·

A mÉÖköíésrÉ kÉrülő bÉruházásá szÉrződésÉkÉí a mÉÖköíés Élőíí vélÉménóÉzáK
A lakossáÖá érdÉkÉlíséÖá hozzájárulás mÉÖÉlőlÉÖÉzéséhÉz a éénzáníézÉííÉl
háíÉlszÉrződésí köí és a éénzüÖóáJműszaká számííás ENK szK mÉlléklÉíF szÉráníá
összÉÖbÉn fÉlvÉszá a háíÉlíK
A bÉvéíÉlÉkÉí és a íársulaíá kölíséÖÉkÉí a sajáí számláján kÉzÉláK
hölíséÖÉáí a sajáí számlájáról ÉÖóÉnlííá ká és a bÉvéíÉlÉkkÉl szÉmbÉn ÉlszámoljaK
colóamaíosan véÖzá az érdÉkÉlí lakossáÖI a joÖá szÉmélóÉkI valamání a joÖá
szÉmélóáséÖÖÉl nÉm rÉndÉlkÉző ÖazdasáÖá íársasáÖok fÉlé az érdÉkÉlíséÖá
hozzájárulások kávÉíéséí és Öondoskodák a kávÉíÉíí összÉÖÉk bÉszÉdésérőlK

TK A TársulásI mání bÉruházó a kövÉíkÉző fÉladaíokaí láíja Él:
·
·
·
·
·
·
·

A vízjoÖá léíÉsííésá ÉnÖÉdélóí nÉvérÉ szólóan bázíosííjaK
A Társulaí álíal ÉlőzÉíÉsÉn vélÉménóÉzÉíí szÉrződésÉkÉí a sajáí nÉvébÉn köíá mÉÖ
a vállalkozókkalK
A Társulaí álíal ÉllÉnőrzöíí káváíÉlÉzőá számlákaí ÉÖószámlájáról ÉÖóÉnlííá káI
máuíán a OK éoní szÉráníá önkormánózaíá források rÉndÉlkÉzésrÉ állnakK
bázíosííja a bÉruházás mÉÖvalósííásához szükséÖÉs – vízjoÖá léíÉsííésáJI és
ÉsÉílÉÖÉs ÉÖóéb haíósáÖá ÉnÖÉdélóÉkÉí ás íaríalmazó – műszaká íÉrvÉkÉíX
sajáí nÉvébÉn mÉÖköíá a bÉruházás mÉÖvalósííásához kaécsolódó ééííésáJ és
lÉbonóolííásá szÉrződésÉkÉíX
haíárádőrÉ káÉÖóÉnlííá a bÉruházás mÉÖvalósííásához kaécsolódó ééííésáJ és
lÉbonóolííóá számlákaíX
fÉdÉzá az ÉsÉílÉÖÉs kásajáíííásokkalI szolÖalmá joÖok bázíosííásával kaécsolaíban
fÉlmÉrülő kölíséÖÉkÉíX

·
·

·

·
UK

áníézá a sajáí nÉvébÉn mÉÖköíöíí szÉrződésÉkkÉl összÉfüÖÖő ÉsÉílÉÖÉs joÖváíás
üÖóÉkÉíX
állÉíékÉsséÖá íÉrülÉíén Öondoskodák a Társulaí álíal áíadoíí adaíszolÖálíaíás
alaéján a íÉrmészÉíÉs szÉmélóÉkíől kövÉíÉlíI dÉ fÉlhívásra mÉÖ nÉm fázÉíÉíí
érdÉkÉlíséÖá hozzájárulások adók módjára íöríénő bÉhajíásárólI íovábbá a
lakossáÖoí mÉÖállÉíő EjÉlÉnlÉÖ O5BJos méríékűF úKnK „vásszaíérííésÉk”
üÖóáníézésérőlX
a bÉruházás üzÉmbÉ hÉlóÉzésÉ uíán – a vonaíkozó joÖszabáló rÉndÉlkÉzésÉá
szÉráníI a Társulaí mÉÖszüníÉíésévÉl kaécsolaíos Éljárás kÉrÉíébÉn – áívÉszá a
Társulaí áraíJ és íÉrvanóaÖáí valamání vaÖóoníárÖóaáíI íovábbá az ÉsÉílÉÖÉsÉn
mÉÖmaradó éénzÉszközÉáíX
készfázÉíő kÉzÉsséÖÉí vállal a Társulaí álíal fÉlvÉíí bankháíÉlÉkéríX
A mÉÖbízoíí műszaká ÉllÉnőr: ……………………………………………K
CímÉ: ……………………………………………K

A bÉruházás íÉrvÉzőjÉ: dÉmÉnc Bau Tolna hfíK TNMM pzÉkszárdI Tánódá uK TK
A fÉlÉlős íÉrvÉző nÉvÉ: pzauíÉr iajos
A íÉrv száma: SN4NMMV
VK

A bÉruházás bármÉló szakaszában műszaká vaÖó ÉÖóéb ándokok a kölíséÖÉlőJ
áránózaí mÉÖhaladásáí íÉszák szükséÖÉsséI úÖó Érről a Társulás a Társulaíoí
mÉÖfÉlÉlő ádőbÉn írásban köíÉlÉs éríÉsííÉná az ándokok közlésévÉlK

1MK A Társulaí jÉlÉn szÉrződéssÉl szabálóozoíí kérdésÉk körébÉn Észközölí íanácsokI
javaslaíok és áníézkÉdésÉk szakszÉrűséÖéérí az Társulással szÉmbÉn fÉlÉlősK
11K A bÉruházás ÉlőkészííésÉ és mÉÖvalósííása során fÉlmÉrülő kölíséÖÉk a bÉruházáJ
sok rÉndjéről szóló rÉndÉlkÉzésÉk szÉrání a bÉruházásá kölíséÖÉk íÉrhérÉ kÉrülnÉk
ÉlszámolásraK A fÉlÉk – mání önállóan Öazdálkodó joÖá szÉmélóÉk – sajáí fÉladaJ
íaákaí a rájuk vonaíkozó joÖszabálóok és bÉlső szabálózaíaák szÉrání önállóanI
ÉÖómásíól füÖÖÉílÉnül véÖzákI méÖás a sajáí maÖuk álíal őrzöííI a szÉrződés íárJ
Öóához állÉívÉ a bÉruházáshoz íaríozó áraíJ és íÉrvanóaÖoí bÉíÉkáníésrÉ korláíozás
nélkül ÉÖómás rÉndÉlkÉzésérÉ bocsáíjákI ÉÖómásí a bÉruházás mÉÖvalósííásával
kaécsolaíos kérdésÉkről folóamaíosan íájékozíaíjákK
1OK gÉlÉn íársbÉruházóá szÉrződés íárÖóáí kééÉző bÉruházóá fÉladaíok véÖrÉhajíása
érdÉkébÉn a fÉlÉk ÉÖóüííműködnÉkI az áníézkÉdésÉkről és a köíÉlÉzÉííséÖvállaláJ
sokról ÉÖómásí folóamaíosan íájékozíaíjákK
1PK gÉlÉn íársbÉruházóá szÉrződésbÉn röÖzííÉíí ÉÖóüííműködés a íÉljÉs léíÉsííménó
üzÉmbÉhÉlóÉzésévÉl íÉkáníÉndő íÉljÉsííÉíínÉkK A Társulaí báríokában lÉvő áraíokI
Észközök a Társulás részérÉ íöríénő áíadására a véÖÉlszámolásá Éljárás részÉkéní
kÉrül sorK

14K gÉlÉn szÉrződésbÉn nÉm szabálóozoíí kérdésÉkbÉn a míkK és a vonaíkozó rÉndÉlJ
kÉzésÉk Élőírásaá az áránóadókK
1RK bzÉn ÉÖóüííműködésá szÉrződés a Társulaí mÉÖszűnéséáÖ marad haíálóbanK
1SK A szÉrződő fÉlÉk a jÉlÉn szÉrződésből fakadó ÉsÉílÉÖÉs váíás kérdésÉkÉíI joÖJ
váíákaí mÉÖkísérlák ÉÖómás közöíí folóíaíoíí íárÖóalások úíján rÉndÉznáK bnnÉk
ÉrÉdménóíÉlÉnséÖÉ ÉsÉíén alávÉíák maÖukaí az állÉíékÉs bírósáÖ kázárólaÖos állÉJ
íékÉsséÖénÉkK
1TK gÉlÉn szÉrződés 4 EnéÖóF ÉrÉdÉíá ééldánóban készülíK
A fÉlÉk a szÉrződésí áíolvasás és közös éríÉlmÉzés uíánI mání akaraíukkal mándÉnbÉn
ÉÖóÉzőí a maá naéon hÉlóbÉnhaÖóólaÖ íríák aláK
aombóvárI OMNMK márcáus

…KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
maíaó sálmos
a íársulásá íanács ÉlnökÉ
aombóvár TérséÖá pzÉnnóvízkÉzÉlésá
Önkormánózaíá Társulás

…KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
jaár Zolíán
Élnök
aombóvár és hörnóékÉ
sízáközműJíársulaí

…KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
dÉlÉncsér fsíván
fníézőbázoíísáÖá íaÖ
aombóvár és hörnóékÉ
sízáközműJíársulaí

