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Elıterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2012. november 29-i ülésére 

 
Tárgy:  „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése” címő pályázattal kapcsolatos 

döntések 
 
Ikt.sz: I./53/11/2012. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 Lajosmizse Város Önkormányzata 2011. október 3. napján pályázatot nyújtott be a DAOP-
5.2.1/A-11 azonosító számú, „Helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi rendszerek fejlesztése” címő 
pályázati konstrukcióra „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése” címmel. 
 
 A Közremőködı Szervezet 2011. december 21. napján kelt levelében tájékoztatta az 
önkormányzatot, hogy a benyújtott pályázat tartaléklistára került. Emiatt a 2012. évi költségvetésbe 
nem került tervezésre a pályázat önereje. 
 
 A Közremőködı Szervezet 2012. november 13. napján kelt levelében tájékoztatta 
önkormányzatunkat, hogy a „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése” címő 
pályázatot a Regionális Operatív Program Irányító Hatóságának vezetıje támogatásra érdemesnek 
ítélte, az alábbi döntési javaslattal: 

- Projekt összköltsége: 222.996.800.- Ft 
- Támogatás: 200.697.120.- Ft (támogatás intenzitása: 90 %) 
- Saját forrás: 22.299.680.- Ft 

 
Fontos megjegyezni, hogy a projekt teljes beruházási költsége bruttó 230.621.800.- Ft, 

azonban ebbıl bruttó 222.996.800.- Ft az elszámolható költség. 
 
 A Támogatási Szerzıdés megkötésére a támogatói döntés meghozatalától számított 30 napon 
belül kell sort keríteni, mely jelen esetben 2012. december 7. 
 
 A projekt 25%-os áfával került betervezésre. A Közremőködı Szervezet 10 napos határidı 
kikötésével lehetıséget biztosított arra, hogy ÁFA-kompenzációt alkalmazzunk, melyet 2012. 
november 23. napján benyújtottunk. 
Az ebbıl eredı megnövekedett költségek a következık:  

- Projekt összköltsége: 226.471.500.- Ft 
- Támogatás: 203.824.350.- Ft (támogatás intenzitása: 90 %) 
- Saját forrás: 22.647.150.- Ft 

 
Az ÁFA-kompenzáció miatt megemelkedett önrész biztosítását igazolni kell a Támogatási 

Szerzıdés megkötéséhez. Ebbıl következik, hogy a 2013. évi költségvetésben fel kell tüntetni a 
22.647.150.- forint összegő saját forrást. 
 
 
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetek elfogadására teszek javaslatot: 
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I. Határozat-tervezet 
 
... /2012.(...) ÖH 
„Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének 
fejlesztése” címő pályázat önerejének biztosítása 
 

 Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete vállalja, hogy a DAOP-5.2.1/A-
11-2011-0015 azonosító számú, „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése” 
címő pályázat megvalósításához szükséges önrészt, 22.647.150.- forintot a 2013. évi 
költségvetésében elkülönít. 

 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 

Határid ı: 2012. november 29. 

 

II. Határozat-tervezet 
 
... /2012.(...) ÖH 
„Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének 
fejlesztése” címő pályázat projektmenedzsmenti 
feladatainak ellátása 
  

 Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete nyilatkozik, hogy Lajosmizse Város 
Polgármesteri Hivatala a DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 azonosító számú, „Lajosmizse város 
vízvédelmi rendszerének fejlesztése” címő pályázat megvalósításában közremőködik, 
valamint a hivatal dolgozói a projekt megvalósítása során ellátják az alábbi feladatokat: 

- projektmenedzseri, 
- pénzügyi szakértıi feladatok. 

 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 

Határid ı: 2012. november 29. 
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III. Határozat-tervezet 
 
... /2012.(...) ÖH 
„Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének 
fejlesztése” címő pályázat önerejének 
megpályázása EU Önerı Alapból 
 

 Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az EU Önerı Alap felhasználására a „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének 
fejlesztése” címő pályázat esetében vissza nem térítendı önerı-támogatási formára nyújtson 
be pályázatot. 

 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 

Határid ı: 2012. november 29. 

 

Lajosmizse, 2012. november 21. 
 
 
                                                                                            Basky András s.k. 
                                                                                               polgármester 

 
 

 


