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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2010. november 06-i rendkívüli ülésére 
 

Tárgy: A KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 azonosító számú „Lajosmizse város 
csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése” című 
pályázattal kapcsolatos döntések 

 
Ikt.sz: I./128/609/2010. 
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 153/2010. (X.28.) számú 
határozatával döntött a „Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító 
telepének bővítése” című második fordulós pályázat benyújtásáról. A döntés meghozatalakor 
a műszaki tartalom még nem volt véglegesen lezárva, így a pályázat elszámolható 
összköltsége még nem volt pontosan meghatározható. 
 2010. november 05-én a pályázat benyújtásra került az alábbi forrásösszetétellel: 
 
A projekt elszámolható költsége 2 224 227 624 forint 
Az igényelt támogatás összege 1 890 593 480 forint 

Saját forrás összege 333 634 144 forint 
 
A saját forrás összegét a Lajosmizse Viziközmű-társulat (továbbiakban: Társulat) biztosítja a 
beruházáshoz, amelyet 301 087 234.- forint társulati hitelből és 32 546 910.- forint 
érdekeltségi hozzájárulásból fedezné. 
 
  Önkormányzatunk részére 2010. november 24-én megérkezett a pályázattal 
kapcsolatos hiánypótlási felhívás, amelyben kérik, hogy a saját forrásra vonatkozóan 
Képviselő-testületi határozatot kell csatolni. 
A Közreműködő Szervezettel (továbbiakban: KSz.) történt egyeztetés során tájékoztatták 
önkormányzatunkat, hogy a saját forrás érdekeltségi hozzájárulásból származó részét banki 
igazolással kell igazolni, hogy az a Társulat számláján rendelkezésre áll. 
 Az önkormányzat és a Társulat között létrejött Társberuházói Szerződés alapján 
kiderül, hogy a Társulat számlájára 2010.; 2011.; és 2012. években, 3 részletben a tervek 
szerint 34 792 698 forint érdekeltségi hozzájárulás fog befolyni, de jelenleg csak a 2010. évi 
hozzájárulások töredéke érkezett meg, mivel az első részlet fizetési határideje 2010. december 
15. 
 A fentiek alapján kiderül, hogy a Társulat jelenleg nem tudja banki igazolással 
bizonyítani, hogy az érdekeltségi hozzájárulásból befolyt összeg a számláján rendelkezésre 
áll, ezért az önkormányzatnak kell leigazolni azt, hogy az összeg számláján rendelkezésre áll, 
valamint a 2011. évi költségvetésben betervezi a 32 546 910.- forint összeget. A Társulat a 
Társberuházói Szerződés alapján ezt az összeget az önkormányzatnak átadja. 
 
 A projekt 2 224 227 624 forint értékű költségvetésében tartalékkeretet kellett képezni, 
amelynek összege 144 000 000.- forint. Az önkormányzat költségvetésében ez az összeg nem 
jelentkezik, hiszen a projekt része. A tartalék keretet a KSz. előírása szerint és az ő előzetes 
engedélyükkel lehetséges (például pótmunkák felmerülése esetén) felhasználni. A KSz. kéri, 
hogy a T. Képviselő-testület adjon felhatalmazást számomra, hogy szükség esetén 
átcsoportosítás, illetve kifizetés történhessen.  
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A tartalékkeret esetleges felhasználásáról a T. Képviselő-testületet minden esetben előzetesen, 
ha ez nem lehetséges a felhasználást követő soros testületi ülésen tájékoztatást adok. 
 Amennyiben nem szükséges a tartalékkerethez hozzányúlni, vagy a projekt zárásakor a 
tartalékkeretben még rendelkezésre áll valamennyi összeg, úgy az a KSz-nél marad.  
 A jelen határozatunk hiánypótlási határideje 2010. december 08-a. A fentiekről most 
szükséges döntést hozni, mert ezen a pályázat sikeressége múlhat. 

A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 
 

Határozat-tervezet 
…../2010. (…………….) ÖH 
A KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 azonosító számú „Lajosmizse város 
csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése”  
című pályázattal kapcsolatos döntések. 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzata „Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése 
és szennyvíztisztító telepének bővítése” címmel és KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 
azonosító számmal pályázatot nyújtott be. A forrásösszetétellel: 
 

A projekt elszámolható költsége 2 224 227 624 forint 
Az igényelt támogatás összege 1 890 593 480 forint 

Saját forrás összege 333 634 144 forint 
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzata „Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és 
szennyvíztisztító telepének bővítése” című és KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 azonosító 
számú projektjének saját forrás összegét a Lajosmizse Viziközmű-társulat biztosítja az 
alábbi forrásösszetételben: 

 
Saját forrás teljes összege 333 634 144 forint 

Hitelfelvételből 301 087 234 forint 
Érdekeltségi hozzájárulásból 32 546 910 forint 

 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy 2011. évi 

költségvetési rendeletében az érdekeltségi hozzájárulások összegét - 32 546 910 
forintot - elkülöníti és azt a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 azonosító számú 
„Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének 
bővítése” című pályázattal kapcsolatosan saját forrásként kezeli. 
 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázatban beállított 144 000 000 forint tartalékkeret szükség estén 
történő felhasználására a Közreműködő Szervezet előzetes engedélyével. 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2010. december 06. 
 
Lajosmizse, 2010. november 30. 
      Basky András sk. 
                 polgármester 


