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EL TERJESZTÉS
Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete decemberi ülésére

Tárgy: Támogatói okirat megvitatása „Derogációs Víziközm  projekt el készítése” és a kapcsolódó „Csanytelek Község
Csatornahálózatának és Szennyvíztisztító Telepének kiépítése” cím  KEOP-7.1.0/11-2011-0027  azonosító
számú projekt elindítása ügyében

Tisztelt Képvisel - testület!

Emlékezetükbe idézzük, hogy a Képvisel -testület pályázatot nyújtott be a KEOP.7.1.0/2011 kódszámú
pályázati program keretében „Csanytelek Község Csatornahálózatának és Szennyvíztisztító  Telepének
kiépítése” cím  derogációs vízi közm  projekt el készítési munkálatokra, az 50/2011. (VIII. 22.) Ökt
határozatával, melynek el terjesztésében részletesen bemutatásra került a program el készítési
munkálatainak részlete és a várható kapcsolódó jöv beni kötelezettségek. Id közben átdolgozásra szorult
a tárgyi pályázat a helyben felmért várható belterületi lakás bekötések számára alapozottan. Összességében
csökkent az el készületi munkálatok várható nettó összköltsége, 44.401.650.- Ft-ról 32.544.000.-
Ft-ra. Ezzel együtt csökkent a igényelt támogatás – nettó költség 85 %-ra – és a biztosítandó saját forrás (nettó 15 %-
a) nagyságrendje is az alábbiak szerint:

Eredeti felmérés  alapján    Módosított felmérés alapján
- Igényelt pályázati támogatás (nettó 85 %) 37.741.401.- Ft 27.662.400.- Ft
- Saját forrás nettó összege költségek után: 6.660.249.- Ft   4.881.600.- Ft

A pályázat a véglegesített (módosított) keretszámokra alapozottan került benyújtásra és befogadásra.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Képvisel -testületet, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közrem köd
szervezete (KSz), az Energia Központ Nonprofit Kft pályázatunkat elbírálta és támogatásban
részesítették pályázatunkat a módosított nettó összköltség igénylésnek megfelel  összegével
vagyis 27.662.400.- Ft-tal.

Az el készítési munkálatok a következ k: többlépcs s tervezés, tanulmányok és vizsgálatok,
közbeszerzés, projekt menedzsment, nyilvánosság biztosítása. A közrem köd  hatóság megküldte azon
támogatói okiratot, melynek elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról az önkormányzat képviseletében eljáró
polgármesternek 2011. december 15.-éig nyilatkoznia kell. A nyilatkozat megtétele el tt teljeskör en
tisztázni szükséges a program keretében elérhet  eredményeket és kapcsolódó önkormányzati és várható
lakossági kötelezettségeket is. Ebb l adódóan a kiemelt szempontok a következ k:

1. verzió
Az önkormányzat elfogadja a támogatói okirat szerinti támogatást.

Ebben az esetben az el készületi munkálatok mellett a KEOP. 7. 1. 0/11/2011-0027 regisztrációs számú
„Csanytelek Község Csatornahálózatának és Szennyvíztisztító Telepének kiépítése” cím  projektre is pályázni kell, amely
nem lehet ség, hanem kötelez  és az ebben foglaltak szerint a II. lépcs ben benyújtásra kerül  pályázat támogatása esetén a
forráskeret felhasználási határideje 1.5 év, amely id  alatt meg kell valósítani településünkön a teljes beruházást, a
szennyvíztisztítót csatornahálózat kiépítését.
A megvalósításra irányuló pályázat benyújtása a különböz  részletes tervek, megvalósíthatósági
tanulmányokra alapozottan történik a legracionálisabb megvalósítási megoldások kiválasztásával. A
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pályázatok automatikusan kerülnek bírálatra az un. kötelez  II. fordulóban a tényleges kivitelezésre
irányulóan.
Amennyiben elfogadásra kerül az el készítési munkálatokra jóváhagyott támogatás, úgy az önkormányzat
ÁFA visszaigényl  pozícióba kerül mind az el készítési, mind pedig a majdani megvalósítási fázis költségeit illet en.
Komoly kockázati elem, ha a II. fordulóban esetlegesen nem nyer az önkormányzat, ugyanakkor az
el készületi munkálatok viszonylatában visszaigénylésre kerül az ÁFA. Ennek összege az el készületi
munkákra vetítetten, már 27 %-os, ÁFA szinten 8.786.880,- Ft.

2. verzió
az önkormányzat nem fogadja el, vagyis visszautasítja az el készületi munkálatokra

jóváhagyott pályázati támogatást.

Ebben az esetben megsértésre kerül a derogációs vízi közm  projektekre irányuló, 9162716EKG irányelv
és az ezzel összefügg  a „Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és Tisztítási Megvalósítási Programról
szóló 2562005. (II. 27.) Kormányrendelet, mely 2000 LE (lakos-egyenérték) feletti agglomerációk
csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszer  szennyvíztisztító telepi elhelyezésének
támogatását és megvalósítását kötelez vé teszi 2015. december 31.-ig. E körbe tartozik
önkormányzatunk is, függetlenül a várható lakossági (bel- és külterületi) szennyvíz bekötések számától.
A fentiek mellett komoly szankció várható, mint pl. önkormányzatunk több évig nem nyújthat be
fejlesztési célú, illetve egyéb infrastrukturális hátrány felszámolására irányuló pályázatot.

Az el készítési projekt küls  szakért je által rendelkezésre bocsátott feladat- és költség felhasználási
ütemezést ezen el terjesztéshez csatoljuk a Képvisel -testület tagjai részére, képvisel i igény szerint
helyszíni (személyes) tájékoztató keretében, részletesen bemutatásra kerülnek az egyes program elemek,
várható eredmények és kötelezettségek.

További lényeges körülmény, hogy az önkormányzat részére megküldött támogatói okirat 4. melléklete
szerint az el készítési projekt befejezésének (zárójelentés benyújtása) határnapja 2012. május 31. A
rész-id pontok és a zárás id pontja úgy került meghatározásra, hogy az a pályázatunk elbírálását 1
hónapon belüli id re prognosztizálta, ezzel szemben a bírálati id szak közel 3 hónapot vett igénybe. Ebb l
adódóan az el készítési munkák megvalósítása ütemezésének módosítását szükséges kezdeményeznünk a közrem köd
szervezet felé, annak érdekében, hogy az egyes munkafázisok eredményes megvalósítására megfelel  id
álljon rendelkezésre.

Tisztelt Képvisel -testület!

Javasoljuk az el terjesztésben foglaltak megtárgyalását, észrevételek, kiegészítések és javaslatok
megfogalmazását a tárgykör kiemelt jelent ségére tekintettel. A csatolt határozati javaslatban mindkét fenti
verzió szerepel. A végleges álláspont kialakítását kérjük a Tisztelt Képvisel -testülett l, hogy a
polgármester úr a csatolt megfelel  nyilatkozat megtételéhez felhatalmazást kapjon.

Csanytelek, 2011. december 07.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester     jegyz



…./2011. (XII. …) Ökt határozat

Határozati javaslat

Tárgy: Támogatói okirat megvitatása „Derogációs Víziközm  projekt el készítése” és a kapcsolódó „Csanytelek Község
Csatornahálózatának és Szennyvíztisztító Telepének kiépítése” cím  KEOP-7.1.0/11-2011-0027  azonosító
számú projekt elindítása ügyében

A. verzió:

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség képviseletében eljáró Energia Központ Non profit Kft által kedvez en elbírált
„Derogációs vízi közm  projektek el készítése” cím  pályázat támogatói okiratában
rögzített 27.662.400.- Ft-os támogatást a kapcsolódó feltételekkel elfogadja és kötelezettséget vállal
arra, hogy a kapcsolódó KEOP-7.1.0/11-2011-0027 regisztrációs számú „Csanytelek Község
Csatornahálózatának és Szennyvíztisztító Telepítésének kiépítése” cím projektben foglaltakat a
véglegesítésre kerül  tervdokumentációkban és megvalósíthatósági tanulmányban foglaltak alapján megvalósítja.

B. verzió:

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség képviseletében eljáró Energia Központ Non profit Kft által kedvez en elbírált
„Derogációs vízi közm  projektek el készítése” cím  pályázat támogatói okiratában
rögzített 27.662.400.- Ft-os támogatást a kapcsolódó feltételekkel nem fogadja el és nem vállal
kötelezettséget arra, hogy  a kapcsolódó KEOP-7.1.0/11-2011-0027 regisztrációs számú „Csanytelek
Község Csatornahálózatának é Szennyvíztisztító Telepítésének kiépítése” cím projektben foglaltakat
megvalósítja.

2.) A Képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat, hogy az 1.) pontban rögzítettek
értelmében tegye meg a támogatói okiratra vonatkozó nyilatkozatot Csanytelek Község
Önkormányzata nevében és képviseletében, egyben kezdeményezze a támogató képviseletében eljáró
közrem köd  szervezetnél a támogatói okirat 4. melléklete szerinti projektmegvalósítás ütemtervének
módosítását, a pályázat bírálati szakaszának elhúzódása miatt.

Végrehajtás: folyamatos
Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje: A, B verziótól függ en

Határozatról értesítést kap:
- EK Kft- Energia Központ Nonprofit Kft (Budapest, Váci út 45. A/D porta)
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben),
- Forgó Henrik polgármester,
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je,
- Irattár


