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Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. októberi rendkívüli ülésére

Tárgy: A „Helyi és térségi jelent ség  vízvédelmi rendszerek fejlesztésére” kiírt DAOP-5.2.1/A-11.
kódszámú pályázat benyújtására és öner  biztosítására javaslat

Tisztelt Képvisel -testület!

Valamennyiünk el tt ismeretes, hogy 2010. évben illetve 2011. év els  negyedévében a rendkívüli es zések
kapcsán milyen súlyos belvízi problémákat kellett megoldanunk. Jelent s saját anyagi forrás vállalások
mellett több lépcs ben kényszerültünk vis maior támogatás igénylésekre zömében védekezési, részben
pedig a helyi közutakban keletkezett károk helyreállítására. Egyértelm vé vált, hogy a jelenlegi felszíni
vízelvezetési rendszer képtelen a tavalyi évhez hasonló csapadékvíz mennyiséget kormányozni.
Elkerülhetetlenné vált a helyi vízvédelmi rendszer fejlesztése, s a meglév  felszíni vízelvezet  csatorna
rendszer részbeni felújítása. Ilyen irányú kötelezettségünket egyértelm en meghatározza az Ötv. II.
fejezetének 8. § (1) bekezdése, mely egyértelm en települési önkormányzat feladataként határozza meg a helyi
vízrendezést és vízelvezetést. A problémakör nagyságrendjéb l adódóan az is tényszer , hogy az önkormányzat
kizárólag öner l ezt a feladatot megoldani nem tudja, csak pályázati támogatással.
A DAOP program keretében  lehet ségünk nyílt ez évben arra, hogy támogatást igényeljünk a jelzett
feladatkör megoldásához.
A Képvisel -testület az 53/2011. (VIII. 22.) Ökt határozatában engedélyezte a vízjogi engedélyezési
tervek, megvalósíthatósági tanulmány készítése ellentételezéseként kötelezettségvállalást. Az augusztusi
testületi ülésen el kalkulációs szinten ismertetésre került a Csanytelek Község csapadékvíz mentesítése
cím  projekt várható összköltsége. A pályázat a DAOP-5.2.1/A-11. kódszámú program keretében került
kiírásra.
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a  „Helyi és térségi jelent ség  vízvédelmi rendszerek fejlesztése” cím
pályázat benyújtásával összefüggésben elkészült a projekt végleges költségvetése.

A pályázathoz szükséges testületi határozat formájában csatolni a teljes un. belvíz mentesítési program
megvalósításához kapcsolódó tervezett  összköltségen belül az igényelt támogatás (90%) és a saját er
vállalás (10%) mértékét is a megvalósítást érint  konkrét helyszínek mellett.

A megvalósítással érintett helyszínek a következ k: Csanytelek 020 hrsz-ú Damjanich utca, 028 hrsz-ú
Bem utca,  030  hrsz-ú Szegedi utca,  612  hrsz-ú Gárdonyi Géza utca, 587 hrsz-ú Bercsényi M. utca,  702  hrsz-ú
Bercsényi M. utca, 061 hrsz-ú Bercsényi M. utca, 029/39 hrsz-ú magántulajdon, 563/4 hrsz-ú Széchenyi utca, 558
hrsz-ú József Attila utca, 055 hrsz-ú József Attila utca, 050 hrsz-ú közút, közterület, 339/1 hrsz-ú Pet fi Sándor
utca, 711/2 hrsz-ú Radnóti Miklós utca, 182/2 hrsz-ú Pusztaszeri utca,  151  hrsz-ú Tiszai út, 015/23 hrsz-ú
saját használatú út, 013 hrsz-ú Budai N. Antal utca,  014  hrsz-ú Szent István utca, 03/70 hrsz-ú
magántulajdon, 03/69 hrsz-ú magántulajdon, 03/68 hrsz-ú magántulajdon, Tömörkény 078 hrsz-ú saját
használatú út.

Az elkészült költségvetés szerint a beruházás tervezett összköltsége ÁFA-val, el készítési és
kivitelezési költségekkel együtt 337.309.059.- Ft, az igényelt támogatás összege 303.578.153.- Ft
(90%), az önkormányzat által biztosítandó saját anyagi er  igény 33.730.906.- Ft (10%).
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Projekt ütemezés eredményes pályázat esetén:
- 2011. évi kifizetési igény:    3.375.000.- Ft (projekt el készítés)
- 2012. évi kifizetési igény: 176.925.000.- Ft (projekt el készítés és

menedzsment költség, igénybevett szakmai szolgáltatások, nyilvánosság biztosítása, igénybevett
egyéb szolgáltatás, építési felújítási költségek)

- 2013. évi kifizetési igény: 157.009.059.-Ft (projekt menedzsment,
szakmai szolgáltatások, nyilvánosság biztosítása, igénybevett egyéb szolgáltatás, építési felújítási
költség).

A bekerülési összköltségb l az el készítés tervezett költsége összesen: 23.300.000.-Ft, míg  a
megvalósítás tervezett költsége 314.009.059.- Ft.

Amennyiben pályázatunk kedvez  elbírálást nyer, úgy a megvalósítandó beruházáshoz támogatási el leg
vehet  igénybe három lépcs ben. Az els  fázisban lehívható támogatási el leg összege a jóváhagyott
támogatás összegének 35%-a. Ez a körülmény nagymértékben segítheti a projekt végrehajtás biztonságát,
illetve a pénzügyi likviditás folyamatosságát.
A saját forrás vállalás tervezett ütemezése:

- 2011. év 3.375.000.- Ft
(teljes összegében a tárgyévi költségvetésben elkülönített készpénz fedezet fejlesztési célú
önkormányzati bevételek illetve fejlesztési tartalék keretb l)

- 2012. év 15.800.000.- Ft
(ebb l: 15.000.000.- Ft megfelel , t ke törlesztésre türelmi id vel ütemezett hosszú-távú fejlesztési
hitel, 800.000.- Ft költségvetési rendeletben az adott célra elkülönített önkormányzati saját
készpénz keret elkülönítése).

- 2013. év 14.555.906.- Ft
(ebb l: 14.000.000.- Ft megfelel , t ke törlesztésre türelmi id vel ütemezett hosszú-távú fejlesztési
hitel, 555.906.- -Ft költségvetési rendeletben az adott célra elkülönített önkormányzati saját
készpénz keret elkülönítése).

A hitelfelvételek ütemezésénél, t ketörlesztési türelmi id k meghatározásánál természetesen figyelembe
kell vennünk az önkormányzat korrigált saját bevételének nagyságrendjét, mint az adósságot keletkeztet
éves kötelezettségvállalás fels  határát az Ötv. 88. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, figyelembe véve a
könyvvizsgálói véleményt is.

Eredményes pályázat esetén a saját forrás részbeni kiváltására kezdeményezni fogjuk )önkormányzatunk
hátrányos helyzetére tekintettel) az EU-Öner  kiváltó pályázat benyújtását, amennyiben továbbra is
fennmarad ezen pályázati program keretén belül az önkormányzatok vízrendezési feladatainak segítése a
támogatható jogcímeken belül.

Tisztelet Képvisel -testület!

A 2011. augusztus 22.-i testületi ülésen elhangzott el zetes tájékoztató és a jelenlegi el terjesztésben foglalt
véglegesített program tervezeti adatok alapján javasoljuk az el terjesztésben foglaltak és a csatolt határozati
javaslat változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2011. október 14.
Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester     jegyz



……/2011. (X. 18.) Ökt határozat

Tárgy: A „Helyi és térségi jelent ség  vízvédelmi rendszerek fejlesztésére” kiírt DAOP-5.2.1/A-11.
kódszámú pályázat benyújtása jóváhagyása és öner  biztosítása

Határozati  j a v a s l a t

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete rögzíti, hogy az Új Széchenyi Terv
támogatási rendszerében a Dél- Alföldi Operatív Program konstrukciójában a „Helyi és
térségi jelent ség  vízvédelmi rendszerek fejlesztése” tárgykörben pályázat benyújtása
mellett döntött az alábbiak szerint:
pályázati projekt címe: Csanytelek csapadékvíz mentesítése
pályázati konstrukció száma: DAOP-5.2.1/A-11
projekt megvalósítási helyszínének címe: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. sz.
A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi számai:
- Tömörkény  078 hrsz. Önkormányzati tulajdonú út,
- Csanytelek  020 hrsz. Damjanich utca,

 028 hrsz. Bem utca,
030 hrsz. Szegedi út,
 612 hrsz. Gárdonyi Géza utca,
 587 hrsz. Bercsényi Miklós utca,
 702 hrsz. Bercsényi Miklós utca,
 061 hrsz. Bercsényi Miklós utca,
 029/39 hrsz. Magántulajdonú szántóterület,
 563/4 hrsz. Széchenyi utca,
 558 hrsz. József Attila utca,
 055 hrsz. József Attila utca,
 050 hrsz. Közterület, Közút,
 339/1 hrsz. Pet fi Sándor utca,
 711/2 hrsz. Radnóti Miklós utca,
 182/2 hrsz. Pusztaszeri utca,
 151 hrsz. Tiszai út,
 015/23 hrsz. Kivett (árok),
 015/80 hrsz. Kivett (saját használati út),
 013 hrsz. Budai Nagy Antal utca,
 014 hrsz. Szent István utca,
 03/70 hrsz. Magántulajdonú szántóterület,
 03/69 hrsz. Magántulajdonú szántóterület,
 03/68 hrsz. Magántulajdonú szántóterület.

2.) A Képvisel -testület az 1.) pontban részletezett fejlesztési célkit zés összköltségét 337.309.059.-
Ft-ban (azaz: Háromszáz.harminc-hétmillió-.háromszáz-kilencezer-ötvenkilenc forintban) hagyja
jóvá.

3.) A Képvisel -testület a 2.) pontban rögzített és a támogatás szempontjából elszámolható
összköltségb l a ROP forrásból származó támogatás igényelt (90 %) összegét 303.578.153.-
Ft-ban (azaz: Háromszáz-hárommillió-ötszáz-hetvennyolcezer-százötvenhárom forintban)
határozza meg.

4.) A Képvisel -testület a projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati saját forrás (önrész
10%) összegét 33.730.906.- Ft-ban (azaz: harminc-hárommillió-hétszáz-harmincenezer-
kilencszázhat forintban), az önrész biztosításának pénzügyi forrás fedezetét pedig

a) saját anyagi forrás (készpénzben): 4.730.906.- Ft-ban (azaz: Négymillió-hétszáz-
harmincezer-kilencszázhat forintban),

b) hosszú-távú fejlesztési célú hitel igénybevétele: 29.000.000.- Ft-ban, azaz:
Huszonkilencmillió forintban)

hagyja jóvá.



5.) A Képvisel -testület kötelezettséget vállal arra, hogy eredményes pályázat esetén a 4.) pont
szerinti önkormányzati önrész összegét a projekt megvalósítás ütemezése szerinti gazdálkodási év
önkormányzati költségvetési rendeletében – jelen pályázati célkit zéshez kapcsoltan – az alábbiak
szerint különíti el:

az önrész biztosításának tervezett ütemezése:
-  2011. évben 3.375.000.- Ft

(teljes összegében a tárgyévi költségvetésben elkülönített készpénz fedezet fejlesztési célú
önkormányzati bevételek illetve fejlesztési tartalék keretb l);

      -  2012. évben 15.800.000.- Ft
(ebb l: 15.000.000.- Ft a t ke törlesztésére türelmi id vel ütemezett hosszú-távú fejlesztési hitel,

800.000.- Ft adott célra elkülönített önkormányzati saját készpénz keretb l);
      -  2013. évben 14.555.906.- Ft

(ebb l: 14.000.000.- Ft megfelel , t ke törlesztésre türelmi id vel ütemezett hosszú-távú fejlesztési
hitel, 555.906. -Ft adott célra elkülönített önkormányzati saját készpénz keretb l).

6.) A Képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat a pályázattal összefügg
szükséges intézkedések, kötelezettségvállalások megtételére.

7.) A Képvisel -testület felkéri Kató Pálné jegyz t és általa Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda
Vezet jét, hogy a jelen pályázati konstrukcióhoz kapcsolódó önkormányzati öner  el irányzati
elkülönítésére a szükséges intézkedéseket a megfelel  gazdálkodási év költségvetési rendeletének
beterjesztésekor tegye meg.

Végrehajtásért felel s:   Forgó Henrik polgármester
           Kató Pálné jegyz  és általa Tóth Józsefné Adó, és Pénzügyi Iroda Vezet je

Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos
Beszámolás határideje:  a pályázat elbírálását követ  Képvisel -testületi ülés id pontja

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


