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ELŐTERJESZTÉS 
a Társulási Tanács 2012. február 16-ai ülésének 

.. napirendi pontjához 

 

Beszámoló az eddig végzett munkáról 

 

 

Tisztelt Társulási Tanácsi Tagok! 

 

Az ivóvízminőség javító program 1. fordulója lezárult, a kifizetési kérelmeket teljesítették, a 

Projekt Előrehaladási Jelentéseket (és a ZPEJ-t is) elfogadták. Az utóellenőrzést megtartották. 

Mindent rendben találtak. 

A 2. fordulóra a pályázatot 2011. augusztus 31-ig adtuk be. Az eredeti terv 2011. május 1. 

volt, de az előkészítő munkák kissé elhúzódtak. Először a formai hibákat kellett hiánypótolni, 

majd a tartalmi elemeket az úgynevezett „tisztázó kérdések” eljárás keretében. Mindkettőnek 

eleget tettünk a kiadott határidőre. 

Az előterjesztéshez elektronikusan megküldöm a pályázathoz tartozó RMT-t. Ez mutatja az 

egyes településeken megvalósuló beruházást, azok költségvonzatával. Mint egy előző 

elektronikus levelemben írtam, a pályázat támogatási intenzitása 80%. A maradék 20% a 

tavaly tavasszal kiadott jogszabály szerint további 80%-ban támogatott. Ezt a rendeletet 

22011. szeptemberében módosították úgy, hogy az önerő támogatást 80%-ról felemelték 

100%-ra. Ez annyit jelent, hogy a Kedvezményezettnek (esetünkben a Társulás) nem kell 

önerővel rendelkeznie. A pályázat teljes vertikuma szállítói finanszírozás alá esik. Ez annyit 

jelent, hogy a Kedvezményezettnek az önerőt (ami esetünkben nincs) és az ÁFA-t kell a 

szállító felé kifizetni. A projekt nettó költsége 491 mFt. Ennek az ÁFA-ja (27%) 133 mFt. A 

kifizetések félévente történnek a két év alatt, vagyis 4 kifizetés lesz. Ennek megfelelően az 

egy félévre eső kifizetendő ÁFA összege 133/4=33 mFt. Ezt a Kedvezményezett (és az 

önkormányzatok) nem tudják fedezni. Ennek áthidalására lehet ÁFA előleget kérni. 

Az EU Önerő Alapra – a jogszabály megjelenését követően - lehet pályázni. 

A Támogatási Szerződést az eredményhirdetést követő 1 hónapon belül meg kell kötni. Az 

RMT szerint már 2011-ben meg kellett volna kezdeni a projektet. A lemaradás csökkentése 

érdekében megkezdjük a kiírások mielőbbi kiküldését. A szerződés csak akkor fog életbe 

lépni, ha a TSZ aláírásra került. A TSZ aláírására legkésőbb március 5-ig meg kell történni. A 

kiírásokat a Társulási Tanács ma – február 16-án - fogadja el. A meghívottaknak legalább 10 

nap felkészülést kell biztosítani (+ az átvételig fennálló 1-2 nap). Tehát az ajánlatok 

beadásának legkorábbi időpontja február 28. Ezt követően 8 nap moratóriumot 

(közbeszerzésnél 10 nap) kell biztosítani. A szerződéskötés legkorábbi időpontja március 7. 

Ekkora már életbe kell lépnie a TSZ-nek. 



A közbeszerzések lefolytatásához szükség volt – mint Ajánlatkérő – bejelentkezni a 

Közbeszerzések Tanácsához. Ez megtörtént. Az ÁFA visszaigényléshez úgyszintén be kellett 

jelentkezni a NAV-hoz. Ez is megtörtént. Tavaly éves visszaigénylő volt a Társulás, ezt 2012-

re negyedévesre módosítottuk. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Simontornya Város, Pálfa Község és Tolnanémedi Község Önkormányzatai Biztonságos 

Ivóvízellátási Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta az eddig végzett munkáról készített 

előterjesztést. 

Simontornya Város, Pálfa Község és Tolnanémedi Község Önkormányzatai Biztonságos 

Ivóvízellátási Társulása Társulási Tanácsa a beszámoló az eddig végzett munkáról nélkül 

elfogadta. 

 

A Társulási Tanács megbízza a Társulási Tanács elnökét a szükséges intézkedések 

megtételével. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Csőszné Kacz Edit Társulási Tanács elnöke 
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Csőszné Kacz Edit 

Társulási Tanács Elnöke 


