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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca város közigazgatási területén elsősorban céltámogatással, továbbá egyéb
támogatással (VICE, KÖVICE, CÉDE, TEKI, BFT) 2004-ben jelentős mértékű közműves
csatornahálózat és lakossági bekötések kiépítése kezdődött meg. A Tapolca-Diszeli
városrészben végzett beruházás befejezésével a település majdnem 100 %-a közcsatornával
ellátottá vált. További fontos feladatunk a megépült csatornahálózatra való rákötések
ösztönzése, valamint a rákötések kötelezése a határidőre nem teljesítőkkel szemben.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 109/2006.(VI.02.) Kt. határozatával a
beruházás jelenleg is érvényben lévő forrástábláját elfogadva, döntött a pénzügyi keretről. A
kivitelezés viszont úgy alakult, hogy a 2006. október elején elkezdődött munka alapján
2006.évben céltámogatás lehívására nem került sor, valamint a víziközmű-társulattól sem
került át pénzösszeg, hisz a társaság bejegyzése csak 2007. januárban történt meg.
Így a beruházás során 2007.évben a Colas Dunántúl ZRt. részére 208.883.704,-Ft került
kifizetésre, míg a Veszprémber Zrt. részére 2.520.000,- Ft. 2007 november 30-i részteljesítési
határidőre a beruházás műszakilag elkészült, csak néhány bekötés és a végleges
helyreállítások voltak hátra.
2008. évben a további szerződés szerinti számlák benyújtása és lehívása folytatódott. A Colas
Dunántúl ZRt. benyújtotta a szerződés szerinti 170.904.848,-Ft összegű számláját, míg a
Veszprémber ZRt. 4.200.000,-Ft-ról szólót. Ezzel a beruházás teljes költsége kialakult
386.508.552,-Ft összegben.

A befejező stádiumban a kivitelező részéről megfogalmazódott az az igény, hogy a
változékony talajszerkezet miatt többletköltségei keletkeztek, jellemzően talajcsere, nyílt
víztartás, valamint sziklabontási tevékenységből. Mivel a megkötött szerződés alapján ilyen
igényt nem nyújthatott be, tájékoztattuk, hogy amennyiben a támogató az eredeti
céltámogatási keretösszeg terhére befogadja ezt a lehívást, akkor van módunk a szerződését
módosítani. Megfelelően dokumentált igényünkre 2008. május 8-án érkezett válasz az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumból, mely alapján az általunk hivatkozott
jogszabályhely nem teszi lehetővé a dokumentált pótmunkákra vonatkozó igény pozitív
elbírálását. Ezt a tényt sajnálatos módon a vállalkozónak is tudomásul kellett vennie.
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Lehetővé teszi viszont a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló
1992.évi LXXXIX. Törvény 17.§ (5) bekezdés (5) a)pontja értelmében „ a megvalósíthatósági
tanulmány, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó és a címzett vagy céltámogatás alapját képező jogerős,
érvényes hatósági (építésre jogosító) engedélyhez tartozó tervdokumentáció egyszeri költségét igazoló
kifizetett számlát nyújt be,” Előzőek alapján a beruházás megvalósítása érdekében
megvalósíthatósági tanulmányra és tervezésre kifizetett mindösszesen 5.366.250,-Ft
2003.évben felmerült költségként, melynek 75 %-ra most nyújtunk be lehívást 4.024.688,-Ft-
ra.

Szintén a kivitelezés során derült ki, hogy az időközben megépült lakásingatlanok, valamint
telekalakítások során 28 db házibekötés vált szükségessé. Nyilván – mivel a gerincvezeték
mindenképpen megépült – kölcséghatékonyság szempontjából legjobb megoldás az volt,
hogy a Colas Dunántúl ZRt., mint kivitelező és a munkaterületre felvonult cég adott
árajánlatot, amely 6.000.000,-Ft-ról szólt. Ezt az összeget teljes egészében a Diszel
Szennyvízberuházó víziközmű társulat szedte be az érintett tulajdonosoktól és adta át az
önkormányzat részére az előzetesen vállalt 68.000,-eFt-on felül. A kivitelezővel külön
szerződés köttetett erre a munkára, így az eredeti műszaki tartalomban nem szereplő
feladatokhoz Állami Céltámogatást nem is hívtunk le.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca-Diszel szennyvíz-csatornázási beruházás 105.974,-eFt összegű
saját forrásából 74.000,-eFt-ot az önkormányzat lakossági
hozzájárulásból biztosít.

A 397.874.803,-Ft összköltségű beruházás forrásai a következők:

Megnevezés 2007: 2008: Összesen:

Saját forrás: 8,04% 16.559.096.- 15.414.604.- 31.973.700.-

Céltámogatás: 73,37% 158.552.778.- 133.348.325.- 291.901.103.-

Lakossági
hozzájárulás: 18,60% 36.291.830.- 37.708.170.- 74.000.000.-

Összesen: 100% 211.403.704.- 186.471.099.- 397.874.803.-

Az érintett területre vonatkozóan a tervezett szennyvízcsatorna-hálózat
1 kilométerére nézve az ingatlantulajdonosok 80%-a, de legalább 50
ingatlantulajdonos vállalata, hogy legkésőbb az üzembe helyezést
követő egy éven belül rácsatlakozik a szennyvízcsatorna-hálózatra.

Egyúttal a 109/2006.(VI.02.) Kt. határozatát visszavonja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Ács János polgármester

Tapolca, 2008. július 17.

Ács János
Polgármester


