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Elıterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2015. április 07-i rendkívüli ülésére 
 
Tárgy:  Lajosmizsei Víziközmő-társulat támogatási kérelme 
Ikt.sz:  LMKOH/158/29/2015. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 A Lajosmizsei Víziközmő-társulat (továbbiakban: Társulat) támogatási kérelmet nyújtott be 
Lajosmizse Város Önkormányzata részére, amely kérelem az elıterjesztés melléklete. 
 A Társulat a kérelemben leírja, hogy 15 millió forint fejlesztési támogatásra lenne szüksége, 
amely összegbıl az érdekeltségi hozzájárulások összegét kívánja visszafizetni az egy összegben fizetı 
Társulati tagok részére.  
 
Az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselı-testületet a csatornás beruházás elızményeirıl: 
 

- Lajosmizse Város Önkormányzata 2008. év elején nyújtotta be a KEOP-1.2.0/1F-2008-0076 
azonosító számú, „Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító 
telepének bıvítése” címő pályázatát. Az elsı fordulós pályázatot a kiíró szervezet támogatásra 
érdemesnek ítélte, amely által az önkormányzat 72.204.950.- támogatásban részesült. A 
beruházás összértéke 106.183.750 forint volt, amely összeg a támogatási összegbıl (85 %-os 
támogatási intenzitás), 12.742.050.- saját forrásból, és 21.236.750.- forint önkormányzat által 
fizetendı áfából tevıdött össze. Az elsı fordulós pályázat önkormányzatot terhelı kiadása 
33.978.800.- forint volt. 
 

- Az elsı fordulóban elıírt feladatok teljesítése után Lajosmizse Város Önkormányzata 2010. 
december 11-én benyújtotta második fordulós pályázatát KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 
azonosító számon. A kiíró szervezet 2011. december 19-én értesítette az önkormányzatot, 
hogy pályázatát támogatásra érdemesnek ítélte. A Támogatási Szerzıdés 2012. február 21-én 
lépett hatályba. A beruházás összértéke 2.224.227.624.- forint. A 85 %-os támogatási 
intenzitás mellett az elnyert támogatás 1.890.593.480.- forint. A saját forrás mértéke 
333.634.144.- forint. 
 

- A 333.634.144.- forintos saját forrás biztosítása céljából 2010. október 29-én létre lett hozva 
Társulat. A Társulat a társulati tagok által fizetett érdekeltségi hozzájárulás összegét 245.019.- 
forintban határozta meg. A Társulat 2012. május 23-án írta alá a kölcsönszerzıdést az OTP 
Bank Nyrt-vel, amely hitelfelvétel biztosította volna az önerı fedezetét a projekt zárásáig. A 
Társulat a saját erı biztosításával a projekt társberuházójává vált. 
 

- 2014. évben támogatási intenzitás növekedési kérelem benyújtásával a 85 %-os támogatási 
intenzitás 92,718656 %-ra növekedett, amely által az önerı mértéke 161.953.665.- forintra 
csökkent, így a Társulati tagok által fizetendı érdekeltségi hozzájárulás összege 120.000.- 
forintra csökkent. 
 

- 2015. év januárjában benyújtásra került az önerı-támogatási kérelem a Közremőködı 
Szervezet részére. A Miniszterelnökség 2015. március 17-én értesítette az önkormányzatot, 
hogy támogatási kérelmét pozitívan bírálta el, amelynek értelmében az önkormányzatot 
153.709.082.- forint támogatásban részesítette. 
 

- Az intenzitásnövekedés által csökkentett összegő 161.953.665.- forintos sajáterı és az önerı 
alap támogatással elnyert 153.709.082.- forintos támogatás közötti 8.244.583.- forintos önerı 
különbséget az önkormányzat a második fordulós pályázattal kapcsolatosan 2012. és 2013. 
években fizette ki a kis számlaértékő számlák vonatkozásában, mivel hitelt felvételére csakis 
10 millió forintos minimum összegnél lett volna lehetıség.   
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- Lajosmizse Város Önkormányzata 2013. évtıl, a kivitelezés kezdetétıl halasztott önerı 
támogatást vett igénybe, amelynek köszönhetıen nem kellett hitelt felvenni a beruházás 
megvalósításához. 

 
 Az intenzitásnövekedést,  az önkormányzat korábbi befizetéseit, és az önerı alap támogatással 
elnyert támogatást figyelembe véve a pályázat saját ereje 2015. évben nulla forintra csökkent, ezért – a 
Társulat küldöttgyőlésének döntését követıen - a Társulat tagjainak nem kell érdekeltségi 
hozzájárulást fizetnie. 
 Azon Társulati tagok részére, akik az egyösszegő érdekeltségi hozzájárulás fizetést 
választották, azoknak a Társulat egy összegben vissza kell, hogy fizesse a korábban befizetett 
összeget. Ezen visszafizetés fedezetéül kéri a Társulat a 15 millió forintos fejlesztési célú támogatást. 
 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi költségvetésrıl szóló 
3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete 10. mellékletének „Felhalmozási kiadások részletezése” 
elnevezéső táblázata „1.1. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító 
telepének bıvítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 (önrész)” sorában 25.594 ezer forint lett elkülönítve, 
amely összeg fedezetül szolgálhatna a Társulat fejlesztési célú támogatási kérelmének. 
 Javaslom a Tisztelt Képviselı-testület részére, hogy támogassák a Társulat kérelmét, amely 
által a lajosmizsei lakosok mentesülnek a csatornázással kapcsolatos érdekeltségi hozzájárulás fizetés 
terhe alól a projekttel összefüggésben. 
 
 Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület elé: 

 
Határozat-tervezet 

 
...../2015. (…..) ÖH. 
Döntés a Lajosmizsei Víziközmő-társulat fejlesztési célú támogatásáról 
 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizsei Víziközmő-társulat 
részére 15.000.000.- forint, azaz tizenötmillió forint összegő fejlesztési célú, vissza nem 
térítendı támogatást biztosít, amely összeggel 2015. december 31-ig köteles elszámolni. 
 

2.) Kifizetés ütemezése: 2015. április 15. 
 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az 
Együttmőködési megállapodás elkészítésére, és annak aláírására. 
 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 15.000.000.- forint fejlesztési 
célú, vissza nem térítendı támogatást Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének a 2015. évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. 
mellékletének „Felhalmozási kiadások részletezése” elnevezéső táblázat „1.1. Lajosmizse 
város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése KEOP-
1.2.0/2F/09-2010-0077 (önrész)” sora terhére biztosítja. 

 Határidı: 2015. április 07. 
 Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
 
 
Lajosmizse, 2015. március 31. 
 
         Basky András sk. 
             polgármester 
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Elıterjesztés melléklete 
 

 


