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Előterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2011.  december 15-i ülésére 

 
Tárgy:  KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 jelű „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei 
Ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó Eu Önerő Alap pályázathoz szükséges 
saját erő biztosítása 
Üi.sz: I/811/26/2011. 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatosan legutóbb 
2011. június 30-án kapott tájékoztatást. 
Lajosmizse Város Önkormányzata a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító program sikeres 
végrehajtása érdekében tagja a „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulásnak (továbbiakban: Társulás). A Társulás 2011. június 30-án 
pályázatot nyújtott be a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program végrehajtásához támogatás 
elnyerése céljából. 
A pályázattal benyújtott projektjavaslatban („Kék-víz” projekt) foglalt összes költség 
9.585.787.464.-Ft, mely megoszlását az alábbi táblázat foglalja össze: 

 
Költség megnevezése Összeg (Ft) 
Elszámolható költségek 9.533.388.726 
Nem elszámolható költségek 52.398.738 
Összesen 9.585.787.464 
 
A részletes megvalósíthatósági tanulmány alapján a KEOP-1.3.0 jelű pályázati forrásból 
7.539.711.541 Ft vissza nem térítendő támogatás nyerhető el. A fennmaradó összeget – 
2.046.075.923.– Ft önerőként biztosítani szükséges. 
 
A Bácsvíz Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. Közgyűlése (továbbiakban: Bácsvíz Zrt.) a 2010. 
január 29-én tartott rendkívüli ülésén hozott 4/2010. (I. 29.) számú közgyűlési határozatában 
akként döntött, hogy a Bácsvíz Zrt. a „Kék-Víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-
javító Önkormányzati Társulás útján megvalósuló Ivóvízminőség-javító Program 
finanszírozásához szükséges önerőt, illetve társulási, működési költségeket biztosítja a 
működési területén lévő, az érintett programban résztvevő önkormányzatok részére. A 
Bácsvíz Zrt. az önerő biztosításához szükséges pénzeszközt az eredmény terhére, illetve a 
szolgáltatás biztosításához szükséges beruházások, felújítások időbeli átütemezésével képezi. 
Annak érdekében, hogy a Bácsvíz Zrt. által nyújtott pénzeszköz átadás mértéke csökkenthető 
legyen a Társulás 9/2010. (VII. 21.) „Kék Víz” TVT számú határozatával úgy döntött, hogy a 
KEOP pályázat végrehajtásához szükséges önerő támogatása érdekében az EU Önerő Alap 
igénybevételére nyújtsanak be pályázatot a tag önkormányzatok. 

Az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai 
saját forrás kiegészítése 2011. évi támogatásának rendjéről szóló 15/2011. (IV. 22.) BM 
rendelet (továbbiakban: BM rendelet) szabályozza a támogatás igénybevételét. Ezen túl a 
támogatás szabályairól egyéb jogszabályok is rendelkeznek. A Magyar Köztársaság 2011. évi 
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. melléklet 9. pontjában meghatározott 
előirányzat szolgál az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik fejlesztési célú 



pályázatai saját forrás kiegészítésére (a továbbiakban: EU Önerő Alap) a korábbi években 
megítélt és támogatási szerződésben rögzített központi költségvetési támogatásból, valamint a 
2011. évben megkötött támogatási szerződésekből adódó fizetési kötelezettségek teljesítésére. 
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Fentiek alapján külön kell választani a saját erőt, ugyanis az Eu Önerő Alapból származó 
támogatás nem használható fel a pályázat szerint nem elszámolható költségek 
finanszírozására. 
 

Saját erő megoszlása az Eu Önerő Alapból 
származó támogatás szempontjából 

Saját erő összege (Ft) 

Nem elszámolható költség 52.398.738.- 
Elszámolható részből saját erő 1.993.677.185.- 
Összesen: 2.046.075.923.- 
 
A Társulás a nem elszámolható költségek finanszírozását a Bácsvíz Zrt. felajánlásából tudja 
megoldani.  

Az elszámolható költségek saját erő rész finanszírozása érdekében lehetséges az Eu Önerő 
Alapra pályázni. A BM rendelet külön is nevesíti és előnyben részesíti az ivóvízminőség-
javító programot. A BM Rendelet 2. § (3) bekezdés szerint ivóvízminőség-javító program 
esetében a pályázó uniós támogatási szerződés nélkül is benyújthatja igényét. 

A BM Rendelet 3. § (3) bekezdés szerint az ivóvízminőség-javító programot érintő 
támogatási igény pályázatai meghaladhatják a 900 millió forint összeget. 

A BM Rendelet 3. § (5) bekezdés alapján az Eu Önerő Alap támogatás mértéke a pályázó 
saját forrásának 100%-a. A 100%-os mértékű finanszírozásnak feltétele, hogy a megvalósítási 
szakaszra a pályázó benyújtotta a pályázatát és a közbeszerzési eljárás folyamatban van, vagy 
a fejlesztés megvalósításához szükséges munkaerőt legalább részben közfoglalkoztatási 
jogviszony keretében veszi igénybe, vagy a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó építési beruházásai során a Kbt. szerint a 
résszempontok körében értékelhető, a munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek 
foglalkoztatásának a közbeszerzés során megajánlott mértékét mint értékelési szempontot 
alkalmazza.  

A pályázat benyújtásához kapcsolódóan a Társulás tagönkormányzatai 2011. június 3-ai 
határidővel nyilatkoztak arról, hogy az építési tender eljárásban szempontként kerül 
meghatározásra a munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatása a 
kivitelező részéről.  

A BM rendelet módosítását megelőzően az önerő támogatása nem érhette el a 900 millió 
forint összeget, ezért igénylőként a tag önkormányzatok nyilatkoztak egyenként az értékelési 
szempontokról. A BM Rendelet 2011. szeptember 30-án hatályba lépett módosítását követően 
a fenti korlát nem vonatkozik az ivóvízminőség-javító program végrehajtására. Ezzel a 
módosítással kedvezményezettként az önálló jogi személyiséggel rendelkező „Kék-víz” 
Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati társulás is igényelhet 
támogatást. 

A BM Rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontja alapján a támogatási igényléshez a társulás 
valamennyi önkormányzata részéről a saját forrás vállalását tanúsító képviselő-testületi 
határozatok hitelesített másolatát is csatolni kell.  

 
A BM Rendelet 4. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatnak 

a következőket kell tartalmaznia: 
 

 a pályázó megnevezését, 
 a képviselő-testület, közgyűlés, társulási tanács határozatának számát, 



 a tervezett fejlesztés pontos megnevezését, összköltségét és pénzügyi ütemezését, 
valamint pénzügyi forrásainak összetételét és azok éves ütemezését, 

 a saját forrás biztosításának módját. 
 
Tekintettel arra, hogy az ivóvízminőség-javító programban az elszámolható költségek saját 

erő támogatás mértéke 100%, a Belügyminisztérium állásfoglalása alapján ez esetben a nem 
elszámolható költségek biztosításának módjáról kell nyilatkozatot tenni. 

Az előterjesztés melléklete tartalmazza a nem elszámolható költségek megosztását a 
programban résztvevő településekre vonatkozóan, mely az éves vízfogyasztás arányában van 
lebontva.  
Fentiek alapján az alábbi Határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 

 
 
 

 
 

Határozat-tervezet 
 

……./2011. (…..) ÖH. 
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 jelű „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-
javító programhoz kapcsolódó Eu Önerő Alap pályázathoz szükséges saját erő 
biztosítása 
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-
1.3.0/09-11-2011-0023 jelű pályázat 52.398.738.- Ft összegű nem elszámolható 
költségelem részeként a „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás IV. fejezetében elfogadott elvek 
alapján 1.490.009.- Ft összeget a pályázat Részletes Megvalósíthatósági 
Tanulmányában foglalt ütemezés szerint költségvetésében biztosít.  

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kék-víz” Észak-Bács-
Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által önerő támogatás 
céljából benyújtandó pályázathoz az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik 
európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2011. évi támogatásának 
rendjéről szóló 15/2011. (IV. 22.) BM rendelet alapján a határozat mellékletét képező 
nyilatkozatot teszi.  

3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky 
András polgármestert a nyilatkozat aláírására. 
 
 

Határidő: 2011. december 15. 
Felelős: Képviselő-testület és polgármester 
 
Lajosmizse, 2011. december 08. 
 
                                                                                                     Basky András s.k. 
                                                                                                      polgármester 



A határozat melléklete 
 

NYILATKOZAT 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli: Basky András 
polgármester) ……./2011. (XII. 15.) ÖH. alapján a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 jelű 
pályázathoz kapcsolódó az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós 
fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2011. évi támogatásának rendjéről 
szóló15/2011. (IV. 22.) BM rendeletben foglalt Eu Önerő Alap támogatás igénybevétele 
céljából az alábbi nyilatkozatot teszi: 
 
Pályázó megnevezése: „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) 
Fejlesztés megnevezése: „Kék-víz” – Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító 
Program 
Azonosító száma: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 
Program összes költsége: 9.585.787.464.- Ft 
Pénzügyi ütemezés: 
 
 
Évek 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 
Pénzügyi 
ütemezés 
(Ft) 

12.780.180.- 767.692.900.- 5.834.778.817.- 2.962.097.767.- 8.437.800.- 

 
 
Költség típusa és forrása 
Elszámolható költségek Költség összege (Ft) 
Uniós és hazai támogatás 6.408.754.810.- 
Hazai támogatás 1.130.956.731.- 
Eu Önerő Alap 1 993 677 185.- 
Saját erő 0.- 
Nem elszámolható költségek 52.398.738.- 
Összesen: 9.585.787.464.- 
 
 
Pénzügyi források ütemezése: 

Adatok: Ft 
Forrás 
megnevezése 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 
Uniós 
támogatás 8 591 388 480 851 566 3 922 389 812 1 991 249 791 5 672 253 
Hazai 
támogatás 1 516 127 84 856 159 692 186 437 351 397 022 1 000 986 
Eu Önerő 
Alap 2 672 665 149 586 437 1 220 202 568 619 450 954 1 764 561 
Saját erő 0 0 0 0 0 
Nem 0 52 398 738 0 0 0 



elszámolható 
költségek 
Összesen 12 780 180 767 692 900 5 834 778 817 2 962 097 767 8 437 800 
 
Nem elszámolható költségek biztosításának módja: a „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás IV. fejezetében 
elfogadott elvek alapján pénzeszköz átadás formájában.  
 
 
 
Lajosmizse, 2011. december 
 
 
 
 
         Basky András  
          polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Az előterjesztés melléklete 
 

 


