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ELŐTERJESZTÉS 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. szeptemberi ülésére 

 
Tárgy: Pályázat benyújtása a BM-EU-Önerő Alaptól támogatás elnyerésére a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005 azonosító  
 számú „Csanytelek szennyvízelvezetési – és tisztítási konstrukciója” című fejlesztési programhoz kapcsolódóan 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Emlékeztetjük Önöket arra, hogy településünk szennyvízelvezetési hálózatának és tisztító művének 
kiépítésére irányuló pályázatunk kedvező elbírálást nyert. Az erre vonatkozó  támogatási szerződés aláírására 
2013. július 26.-án került sor. Jelenleg a megvalósítás (kivitelezés) közbeszerzési eljárásának előkészítése 
folyik.  
A  helyi önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 
kiegészítéséhez nyújtható támogatásokról szóló 19/2013. (V. 22.) BM rendelet alapján lehetőségünk nyílik 
arra, hogy a tárgyi kiemelt beruházás eredetileg tervezett saját erő szükségletének kiváltására támogatási igénylést 
nyújtsunk be a programhoz kapcsolódóan.  
A KEOP- programban elismert projekt (nettó) összköltsége 834.091.300.- Ft, melyből a támogatás mértéke 
85,767524 %, vagyis 715.379.456.- Ft. A számított saját forrás (nettó) összege: 118.711.844.- Ft. 
A fenti BM rendelet szerint alap esetben a saját forrásrész 50 %-a nyerhető el, viszont a támogatás mértéke 
(ivóvízminőség-javítási, valamint szennyvízelvezetés és tisztítási célú beruházások esetében) elérheti a számított saját 
forrás 100 %-át is, amennyiben a pályázó önkormányzat nem részesült adósság konszolidációban és vállalja, hogy a 
fejlesztés megvalósításához szükséges munkaerőt legalább részben közfoglalkoztatási jogviszony keretében (2 fő) veszi igénybe. 
Ezek a feltételek önkormányzatunknál fennállnak, illetve biztosíthatóak, ezért a saját forrásigény 100 %-os 
mértékű kiváltására javasoljuk a pályázat benyújtását.  
Településünk társadalmi-, gazdasági és infrastrukturális szempontú hátrányos helyzete, a magas 
munkanélküliség, az alacsony adóerő-képesség, a lakosság terhelhetőségi kritériumai és költségvetésünk 
kondíciója is maximálisan indokolja a saját forrás teljes mértékű kiváltásának szükségességét. 
A támogatás igénylés benyújtására 2013. október 01.-ig van lehetőség. 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Javasoljuk az előterjesztésben rögzítettek megtárgyalását és a csatolt határozati javaslat változtatás nélküli 
elfogadását. 
 
 
 
Csanytelek, 2013. szeptember 07. 
 
 

Tisztelettel: 
 

 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester            jegyző 
 
 
 

  



 
…./2013. (IX. …) Ökt határozat 
 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t 
 

Tárgy: Pályázat benyújtása a BM-EU-Önerő Alaptól támogatás elnyerésére a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005 azonosító  
 számú „Csanytelek szennyvízelvezetési – és tisztítási konstrukciója” című fejlesztési programhoz kapcsolódóan 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a helyi 
önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 
kiegészítéséhez nyújtható támogatásokról szóló 19/2013. (V.22.) BM rendeletben szabályozottak 
alapján a BM EU Önerő Alapból támogatás elnyerésére pályázatot nyújt be a KEOP-1.2.0/09-
11-2013-0005 azonosító számú, „Csanytelek szennyvízelvezetési –és tisztítási konstrukciója” című fejlesztési 
program számított saját forrásának 100 %-os kiváltására. 

2.) Az igényelt BM EU Önerő Alap támogatás összege: 118.711.844.- Ft (azaz: Száztizennyolcmillió – 
hétszáz-tizenegyezer - nyolcszáznegyvennégy forint). 

3.) A támogatás igénylés alapjául szolgáló fejlesztés főbb adatai: 
A pályázó megnevezése: Csanytelek Község Önkormányzata 
Tervezett fejlesztés: Csanytelek szennyvízelvezetési- és tisztítási konstrukciója 
Uniós (KEOP) támogatással elismert elszámolható összköltség (nettó): 834.091.300.- Ft 
Pénzügyi ütemezés:  
  
Költség kategória Tevékenységek 2013. év 2014. év 2015. év Összesen: (Ft) 

Megvalósítási 
költségek 

Kivitelezési munkák, 
egyéb költségek 

 
241.077.390.-

 
504.804.780.-

 
88.209.130.- 

 
834.091.300.- 

 
 Pénzügyi forrás összetétele és azok ütemezése: 
 

Forrás elemek 2013. év 2014. év 2015.  év Összesen: (Ft) 
KEOP - támogatás 
Saját forrás:(Ft) 

206.766.108.- 
34.311.282.- 

 

432.958.561.- 
71.846.219.- 

 

75.654.787.- 
12.554.343.- 

 

715.379.456.- 
118.711.844.- 

 
Végösszeg: 241.077.390.- 504.804.780.- 88.209.130.- 834.091.300.- 

 
 Saját forrás biztosításának pályázat nélküli módja: Hitel felvétel (mely eredményes BM-EU Önerő 

Alapból igényelt támogatással kerül kiváltásra). 
4.) A Képviselő-testület rögzíti, hogy az önkormányzat nem volt érintett a 2012. évi adósságkonszolidációban,  

továbbá vállalja, hogy a fejlesztési célkitűzés megvalósítása során részben közfoglalkoztatási jogviszony keretében 
alkalmazott munkaerőt vesz igénybe a tényleges kivitelezési munkálatok megkezdésétől várhatóan 12 hónapos 
időszakára. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó önkormányzati forrás fedezet az önkormányzat 
költségvetésében rendelkezésre áll, annak folyamatos biztosítására a Képviselő-testület 
kötelezettséget vállal. 

5.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat az 1.) pontban rögzített 
támogatás igénylés benyújtásával összefüggő, - a vonatkozó 19/2013. (V. 22.) BM rendeletben 
rögzítettek szerint eljárva - a szükséges nyilatkozatok, kötelezettségvállalások önkormányzat 
nevében és képviseletében  való megtételére. 

 
Végrehajtás határideje:  pályázat benyújtása: azonnal, legkésőbb 2013. október 01. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  a támogatás igénylés elbírálását követő soros Képviselő-testületi ülés. 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Belügyminisztérium Illetékes Főosztálya (Budapest) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője  
- Irattár 

 


