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ELŐTERJESZTÉS 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
2013. májusi ülésére 

 
Tárgy: Felhatalmazás támogatási szerződés aláírására „Csanytelek szennyvízelvezetési- és tisztítási konstrukciója” című  
 pályázattal (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005 azonosító szám) összefüggésben. 
  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy 2013. január hónapjában pályázatot nyújtott be a Képviselő-testület a 
település szennyvízhálózatának és tisztítómű kiépítésére  miután a program előkészítési pályázat utolsó 
fázisába került. Az un. II. ütem (megvalósítás) lebonyolítására irányuló pályázat benyújtását a Képviselő-
testület 106/2012 (XII.14.) Ökt határozatával hagyta jóvá, melyre 2013. május 09.-én kaptunk értesítést 
arról, hogy az Új Széchenyi Terv KEOP rendszeréhez kapcsolódóan az irányító hatóság pályázatunkat 
támogatásnak érdemesnek ítélte. 
Az elfogadott elszámolható nettó összköltség az eredeti határozatnak megfelelően: 834.091.300.- Ft 

- Az elfogadott támogatási intenzitás: 85,77 % 
- Jóváhagyott támogatás összege: 715.379.456.- Ft. 
- Önerő szükséglet: 118.711.844.- Ft. 
- Tervezett kezdés: 2013. október 15. 
- A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2015. május 30. 

 
Jelenleg a végleges elvi vízjogi engedély megszerzése van folyamatban és előkészítési fázisban van a 
kivitelező beszerzésére irányuló közbeszerzési tenderdokumentáció összeállítása. A közreműködő 
szervezet megküldte a támogatási szerződés tervezetet és a szerződéshez kapcsolandó dokumentumok 
listáját. Ezek összeállítása szintén folyamatban van. A támogatási szerződés aláírásához a döntéshozó szerv 
(esetünkben a Képviselő-testület) felhatalmazása szükséges a képviseletre jogosult polgármester részére. 
 
A támogatási szerződés aláírását követően természetesen élni kívánunk az EU-önerő kiváltó program 
pályázati lehetőségével és minden olyan egyéb lehetőséggel (pl: az adósság konszolidációban nem részesült 
önkormányzatok pályázatainak kiemelt támogatása) mellyel a szennyvíz beruházás megvalósításával 
összefüggésben a hitelből fedezendő önerő összegét minimalizálni tudjuk a reményeink szerinti 50 %-os 
EU önerő támogatáson felül.  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Javasoljuk az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását, a tájékoztatás elfogadását és csatolt határozati 
javaslat változtatás nélküli elfogadását. 
 
Csanytelek, 2013. május 24. 
 

Tisztelettel: 
 

  Forgó Henrik      Kató Pálné 
  polgármester                     jegyz 

  



…../2013. (….) Ökt határozat 

Tárgy: Felhatalmazás támogatási szerződés aláírására „Csanytelek szennyvízelvezetési- és tisztítási konstrukciója” című  
 pályázattal (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005 azonosító szám) összefüggésben. 
 

Határozati javaslat 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta tárgyi 
előterjesztésben foglaltakat és felhatalmazást ad Forgó Henrik polgármester úr részére a 
„Csanytelek szennyvízelvezetési- és tisztítási konstrukciója” című pályázat (KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0005 azonosító szám) összefüggésben a támogatási szerződése aláírására és a szerződéssel 
kapcsolatos egyéb nyilatkozatok, kötelezettségvállalások megtételére. 
 
Végrehajtás határideje: a közreműködő szervezet által aláírásra megküldött támogatási szerződés 

átvételét követő két munkanap 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:   Támogatási szerződés aláírását követő Képviselő-testületi ülés 
 

Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője  
- Irattár 

   

 
 

 


