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EL TERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. augusztusi ülésére

Tárgy: Derogációs víziközm  projekt (KEOP.7.1.0/11) pályázathoz öner  biztosításának vállalása

Tisztelt Képvisel -testület!

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a KEOP-7.1.0/11 számú –   Derogációs víziközm  projektek
el készítése pályázat lehet séget biztosít azon pályázók részére is, akik eddig (forráshiány miatt) a pályázati
dokumentáció elkészítését nem tudták vállalni, ugyanakkor jogosultak pályázat benyújtására,  melyben
önkormányzatunk érintett. (Pályázati rlap mellékelve)

  A pályázat benyújtása a konstrukció felfüggesztéséig folyamatos.

A konstrukció általános célja olyan projektek el készítésének támogatása, amelyek:
- a 91/271/EKG irányelvnek, a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és – tisztítási

Megvalósítási Programról szóló 25/2005. (II. 27.) Kormányrendeletnek, valamint a
Csatlakozási Szerz désben vállalt kötelezettségnek megfelel en, a 2000 LE (lakosegyenérték)
feletti agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszer
iszapkezelésének és hasznosításának,  valamint  a folyékony hulladék szennyvíztisztító
telepi elhelyezésének támogatása,

- a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása a 98/83/EK irányelv és a hatályos 201/2001. (X. 25.)
Kormányrendeletben rögzített határértékek, illetve az OKI (Országos Környezetegészségügyi
Intézet) Vízhigiénés F osztályának szakvéleménye alapján, egyedi, illetve térségi ivóvízmin ség-
javító projektek keretében adnak be a pályázók.

Magyarország az Európai Uniós csatlakozási szerz désben a települési szennyvíz tisztítás és
ivóvízmin ség-javítás területén is vállalta, hogy a 91/271/ EGK irányelv (szennyvíz), illetve a 98/83-as
EK irányelv (ivóvíz) feltételeit a szerz désben meghatározott határid kre teljesíti.
Tárgyi pályázat nem csak lehet ség, de kötelezettség is, mivel a fent írt kormányrendelet 177. sorában rögzítve
2015. december 31-ig kapott településünk határid t szennyvízkezelés megvalósítására.
Hangsúlyozzuk, hogy ez egy el készületi fázis, amelynek támogatható projektelemei: projektmenedzsment
költségei, közbeszerzés, megvalósíthatósági és egyéb tanulmányok, két lépcs s tervezés, tájékoztatás és nyilvánosság
biztosítása.
A támogatás mértéke 85 %. Az el készítésre irányuló pályázat tervezett összköltsége 44.401.650,-Ft,
melyb l az igényelt pályázati támogatás 37.741.401,-Ft. Eredményes pályázat esetén 35 %-os el leg
igénylésére nyílik lehet ség.
Az önkormányzat által biztosítandó saját forrás igény 6.660.249,-Ft. A tárgyévi költségvetésünket
várhatóan nem érinti a saját forrás lekötése, ugyanis eredményes pályázat esetén csupán az elvi
engedélyezési tervezés költség hányada merülhet fel kifizetésként, melynek forrásfedezetét közvetlenül
biztosítani tudja a fentiekben jelzett lehívható pályázati támogatási el leg. Az el készületi munkálatok
lekötend  saját forrás hányadát a 2012. évi költségvetési rendeletünkben szükséges biztosítanunk a konkrét fejlesztési
célkit zés megjelölésével.
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Tisztelt Képvisel -testület!

Javasoljuk a pályázat benyújtásának támogatásra irányuló el terjesztésben foglaltak és a  határozati javaslat
változtatás nélküli elfogadásával.

Csanytelek, 2011. augusztus 15.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester    jegyz

…/2011. (VIII. 22.)  Ökt határozat

Tárgy: Derogációs víziközm  projekt (KEOP.7.1.0/11) pályázathoz öner  biztosításának vállalása

Határozati javaslat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által KEOP-7.1.0/11 számú –   Derogációs víziközm  projektek el készítése pályázati
felhívás keretén belül szennyvíztisztító és csatornahálózat építés el készítési munkáira.

2.) Az 1.) pontban jelzett el készületi munkálatok tervezett összköltsége 44.401.650-Ft (azaz: negyvennégymillió-
négyszázegyezer-hatszázötvent forint), melyb l az igényelt pályázati támogatás 37.741.401,- Ft (azaz:
harminchétmillió-hétszáznegyvenegyezer-négyszázegy forint), a garantált saját forrás fedezet 6.660.249,- Ft (azaz:
hatmillió-hatszázhatvanhatezer-kett száznegyvenkilenc forint).

3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete vállalja, hogy az 1.) pontban
részletezett   pályázathoz  a 2.) pontban írt saját   pénzügyi   forrás   fedezetként    6.660.249,-
Ft-ot, (azaz: hatmillió-hatszázhatvanezer-kett száznegyvenkilenc forint) az önkormányzat
2012. évi  költségvetési rendeletében  fejlesztési célkit zésként elkülönít.

Végrehajtás határideje:  folyamatos
Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje:  pályázat benyújtása, és elbírálása után

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné  a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár


