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Előterjesztés
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási
Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Tárgy: Döntés pályázat megvalósításáról és fenntartásáról
Ikt.sz: I./290/89/2013.
Tisztelt Tárulási Tanács!
Lajosmizse Város Önkormányzata, mint a korábbi Lajosmizse és Felsőlajos Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban: jogi személyiség nélküli Társulás) gesztor önkormányzata
2012. március 29-én nyújtotta be DAOP-4.2.1-11-2012-0002 azonosító számú, „Lajosmizse, „Meserét”
Óvoda fejlesztése, bővítés – korszerűsítés” című pályázatát. A pályázat bruttó, összes elszámolható költsége
210 millió forint, a támogatás mértéke bruttó 199.500.000.- forint. Az önerő mértéke bruttó 10.500.000.forint.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban: Mötv.)
157. § c.) pontja 2013. január 01-jén hatályon kívül helyezte azon jogszabályokat, amely alapján korábban
megalapította Lajosmizse Város Önkormányzata a jogi személyiség nélküli Társulást.
Az Mötv. 146. § (1) bekezdése értelmében 2013. június 30-ig az alapítóknak felül kellett vizsgálni az
önkormányzati társulási megállapodásokat, amelynek értelmében vagy a megszüntetés mellett döntöttek
vagy az Mötv. rendelkezéseinek megfelelően módosították azokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
A fentiek alapján Lajosmizse és Felsőlajos településiek felülvizsgálták önkormányzati társulási
megállapodásaikat és a jogi személyiség nélküli Társulás – továbbá a Lajosmizse és Felsőlajos
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulása - jogutódjaként létrehozták a
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulást (továbbiakban:
Társulás).
2013. július 18-án Lajosmizse Város Önkormányzata a pályázattal kapcsolatosan kérdést tett fel a
Közreműködő Szervezet (Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.) részére, hogy valamilyen intézkedést
kell-e tenni az önkormányzatnak a változással kapcsolatosan. A Közreműködő Szervezet tájékoztatta
önkormányzatot, hogy mivel a Társulás jogi személyiségű, és fenntartója a Meserét Lajosmizsei Napközi
Otthonos Óvoda és Bölcsődének, ezért a pályázat kedvezményezettjének a Társulásnak kell lennie, amely
Támogatási Szerződés módosítással jár.
A Közreműködő Szervezet tájékoztató levele az előterjesztés melléklete, amelyben a legfontosabb
információkat leírják.
A fentiek alapján a Tisztelt Társulási Tanácsnak dönteni kell abban a kérdésben, hogy a támogatott
fejlesztést a Támogatási szerződésben foglalt feltételek és kötelezettségek mentén megvalósítja, és
fenntartja-e.
A Közreműködő Szervezet tájékoztatásából kiderül, hogy a fenntartóváltás időpontjáig – 2013. július
01. – a korábbi fenntartó jogosult a költségek elszámolására. Tájékoztatom a T. Társulási Tanácsot, hogy
Lajosmizse Város Önkormányzata 2013. július 19-én benyújtotta 5. számú kifizetési kérelemét (amelynek
teljesítési határideje 2013. július 01. napját megelőző dátum), azaz jelenleg nincs egyetlen számla sem,
amivel el kellene számolnia az önkormányzatnak.
A támogatásból létrejött fejlesztés aktiválása vonatkozásában a fenntartóváltás időpontja az irányadó,
így a fenntartóváltás időpontjáig befejezett fejlesztések/ beszerzett javak a jogelőd fenntartó számviteli
nyilvántartásába kerülnek, és tulajdonjoguk esetleges átadásáról, továbbá az ingyenes használatba adásukról
a megállapodásban kell rendelkezni. A tulajdonjogok változatlanul hagyása mellett a fenntartóváltást
követően befejezett beruházásokat az új fenntartónak idegen tulajdonon végzett beruházásként kell
aktiválnia. A támogatási szerződés módosítását követően kizárólag az új kedvezményezett jogosult
kifizetési igénylést benyújtani, valamint kizárólag az új fenntartó nevére szóló számlák számolhatóak
el.
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A folyamatban lévő vállalkozási szerződéseket jogutódlás keretében módosítani kell, továbbá a
jogerős használatbavételi/működési engedélynek a Társulás nevére kell, hogy szóljanak.
2013. július 01-ig a projekt bruttó összköltségéből 154.959.574.- forint el van számolva, így a
Társulásnak bruttó 55.040.426.- forint értékű számla érkezne be a következő tevékenységekre a projekt
zárásáig: kivitelezés, eszközbeszerzés, műszaki ellenőrzés, energetikai tanúsítvány elkészítés,
könyvvizsgálat, projektmenedzsment.
Az utó és szállítói finanszírozási formákat figyelembe véve a Társulás részére kifizetendő összeg a
projekt zárásáig bruttó 8.912.514.- forint. Lajosmizse Város Önkormányzata az utófinanszírozott tételek
esetében felvette a Támogatási Szerződés alapján az előleget, amelyből bruttó 1.541.739.- még nem számolt
el, így a Támogatási Szerződés módosításakor az önkormányzatnak át kell utalnia ezen összeget a Társulás
részére. Ezen előleg összegével csökkentett saját forrás összege bruttó 7.370.775.- forint. A záró kifizetési
kérelem elfogadásakor az utófinanszírozott tételek után a Társulás visszakap bruttó 6.166.838.- forintot.
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Társulási Tanács elé:

Határozat-tervezet
.../2013. (...) TH.
Döntés pályázat megvalósításáról és fenntartásáról
Határozat
1.) A Lajosmizsei Közfeladatellátó Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a DAOP-4.2.1-11-20120002 azonosító számú, „Lajosmizse, „Meserét” Óvoda fejlesztése, bővítés – korszerűsítés” című
támogatott fejlesztést Lajosmizse Város Önkormányzatától átveszi.
2.) A Lajosmizsei Közfeladatellátó Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a DAOP-4.2.1-11-20120002 azonosító számú, „Lajosmizse, „Meserét” Óvoda fejlesztése, bővítés – korszerűsítés” című
támogatott fejlesztést a támogatási szerződésben foglalt feltételek és kötelezettségek mentén
megvalósítja és fenntartja.
3.) A Lajosmizsei Közfeladatellátó Társulás Társulási Tanácsa megbízza az elnököt, hogy a folyamatban
lévő szerződések módosítását készítse elő, és felhatalmazza azok aláírására.
4.) A Lajosmizsei Közfeladatellátó Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza az elnököt a pályázattal
kapcsolatosan felmerülő összes dokumentum előkészítésére és aláírására.
5.) A Lajosmizsei Közfeladatellátó Társulás Társulási Tanácsa felkéri az elnököt, hogy a pályázat
megvalósításához szükséges önerő - bruttó 7.370.775.- forint – és az előleg – bruttó 1.541.739.forint – átutalása ügyében kezdeményezést indítson el Lajosmizse Város Önkormányzata irányába.

Felelős: Társulási Tanács, elnök
Határidő: 2013. július 29.

Lajosmizse, 2013. július 25.

Basky András sk.
elnök
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Előterjesztés melléklete

Tisztelt Kedvezményezett!
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény (Tkt. tv)
valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
rendelkezései alapján a települési önkormányzatok képviselő testületei valamely közös cél megvalósítása
érdekében társulást hozhattak létre.
Fent hivatkozott jogszabályokat 2013. január 1-től hatályon kívül helyezi a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv (új Ötv.) 157 § c) pontja.
Tekintettel arra, hogy számos projekt esetében került támogatásra társulás által fenntartott intézmény, a
jogszabályváltozás módosulást okozhat a projektgazdák személyében.
A) Az új Ötv. szerinti társulássá alakulás
2013. január 1-től az új Ötv. IV. fejezete rendelkezik a helyi önkormányzatok társulásairól, azaz azok nem
semmisülnek meg automatikusan. Az új Ötv 87 § szerint a helyi önkormányzatok képviselő testületei
megállapodhatnak abban, hogy egy vagy több önkormányzati feladat és hatáskör valamint a polgármester és
a jegyző államigazgatási feladat és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel
rendelkező társulást hoznak létre.
A Társulások 2013. január 1-jét követően is tovább működhetnek azzal, hogy az új Ötv 146 § (1)
bekezdésében foglalt átmeneti rendelkezései szerint a törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati
társulási megállapodásokat felülvizsgálják, és az új Ötv. Rendelkezéseinek megfelelően módosítják a
törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül, azaz legkésőbb 2013. június 30-ig.
Ebben az esetben a társulás átalakítását követően szükségessé válik a projektgazda személyének (a korábbi
társulás, a gesztor önkormányzat, vagy a társulás tagjai közül kijelölt önkormányzat) az új Ötv. szerinti
társulásra módosítása.
B) A társulás megszűntetése
Amennyiben a társulás tagjai a társulás megszűntetése mellett döntenek úgy a fejlesztéssel érintett feladatok
és megvalósítási helyszínek függvényében a pályázati felhívás feltételei alapján szükséges meghatározni az
új projektgazda(ák) személyét az alábbi kiegészítéssel:
Az új projektgazdának a pályázati felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek maradéktalanul meg
kell felelnie. Ennek megállapítása érdekében az új fenntartónak minden olyan dokumentumot, nyilatkozatot
be kell nyújtania, ami az új fenntartó jogosultságának megállapításához szükséges.
A projekt biztonságos megvalósítása, valamint fenntartása érdekében ugyanakkor a korábbi társulás tagjait
képező önkormányzatok között konzorcium létrehozása is lehetséges abban az esetben is, ha a pályázati
felhívás nem tette lehetővé a pályázat benyújtását konzorciumi formában.
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Felhívjuk figyelmét, hogy az egy projektként támogatott fejlesztések több projektre való megbontására
nincsen lehetőség. A jogszabályváltozás következtében módosult kedvezményezetti kör nem érintheti a
projektben vállalt kötelezettségeket, a támogatott műszaki tartalmat.
A projektgazda személyének változását támogatási szerződésmódosítási kérelem formájában szükséges
jelezni a Közreműködő Szervezet felé. A projekt átadásáról szóló végső döntést a ROP Irányító Hatóság
hozza meg.
A szerződésmódosítási kérelem mellékleteként kérjük csatolják az alábbi dokumentumokat:








Az új fenntartó jogi státuszának, képviseleti jogosultságának igazolása (alakuló ülés jegyzőkönyve,
testületi határozat, társulási megállapodás, stb…)
Döntés/határozat átvételről/átadásról amennyiben releváns
Fenntartási nyilatkozat amennyiben releváns
A fenntartóváltással érintett intézmény alapító okirata, működési engedélye
Átadás-átvételi megállapodás
A támogatási szerződés releváns módosított mellékletei (elszámolható költségek, számszerűsített
vállalások, nyilatkozatok)
Az új fenntartó hivatalos képviselője által cégszerűen aláírt nyilatkozatot arról, hogy a támogatott
fejlesztést a támogatási szerződésben, és annak elfogadott módosításaiban foglalt feltételek és
kötelezettségek mentén megvalósítja.

A fenntartási időszakban álló projektek esetében kérjük:
 Az új fenntartónak a feladatátszervezés eredményeképpen kiadott működési engedélyét.
 A beruházással érintett ingatlanra vonatkozó ingyenes használati megállapodást, vagy a tulajdonjog
átruházására irányuló szerződést, amiben a felek szabályozzák a fejlesztéssel érintett ingatlanra
vonatkozó alapvető szabályokat.
 A támogatásból beszerzett és az új fenntartó részére ingyenes használatba, vagy tulajdonba adott
ingóságok és ingatlanok jegyzékét (átadás-átvételi elismervény).
 Az új fenntartó hivatalos képviselője által cégszerűen aláírt nyilatkozatot arról, hogy a támogatott
fejlesztést a támogatási szerződésben, és annak elfogadott módosításaiban foglalt feltételek és
kötelezettségek mentén megvalósítja.
A Közreműködő Szervezet a fentieken túl az új fenntartó jogosultságának megítéléséhez további
dokumentumok benyújtását is előírhatja.
A fenntartóváltással kapcsolatban kérjük az alábbiakra legyenek figyelemmel:
 A támogatási szerződésben megnevezett fenntartó a fenntartóváltás időpontjáig, az új fenntartó a
fenntartóváltás időpontját követően felmerült költségek elszámolására jogosult, azzal, hogy a
fenntartóváltásról szóló szerződésmódosítás hatályba lépéséig a kifizetési folyamat felfüggesztésre
kerül. A támogatási szerződésben megnevezett Kedvezményezett nevére szóló valamennyi
elszámolni kívánt számlát/bizonylatot a támogatási szerződés módosítása előtt szükséges
elszámolásra benyújtani.
 A támogatásból létrejött fejlesztés aktiválása vonatkozásában a fenntartóváltás időpontja az irányadó,
így a fenntartóváltás időpontjáig befejezett fejlesztések/ beszerzett javak a jogelőd fenntartó
számviteli nyilvántartásába kerülnek, és tulajdonjoguk esetleges átadásáról, továbbá az ingyenes
használatba adásukról a megállapodásban kell rendelkezni.
 A tulajdonjogok változatlanul hagyása mellett a fenntartóváltást követően befejezett beruházásokat
az új fenntartónak idegen tulajdonon végzett beruházásként kell aktiválnia.
 A támogatási szerződésmódosítási kérelem elfogadásának feltétele, hogy az átadó és átvevő
kedvezményezettnél felmerült költséggel összhangban, a megbontott költségvetési táblák benyújtásra
kerüljenek.
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Amennyiben a támogatási szerződésben megnevezett kedvezményezett élt az előlegigénylés
lehetőségével, úgy kizárólag az általa számlákkal lefedett költségekre jutó előleggel köteles
elszámolni, vagy a fennmaradó igényelt előleg összegét vissza kell fizetnie a Támogatónak. A
támogatási szerződés módosítása után az új kedvezményezett jogosult előleget igénybe venni, a fel
nem használt előleg összegére vonatkozóan.
A közbeszerzési törvény alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében kötött vállalkozási
szerződés módosítása kizárólag a Kbt-ben rögzített feltételeknek megfelelően lehetséges.
A támogatási szerződés módosítását követően kizárólag az új kedvezményezett jogosult kifizetési
igénylést benyújtani, valamint kizárólag az új fenntartó nevére szóló számlák számolhatóak el.

A fenntartóváltással kapcsolatban kérjük az alábbiakra legyenek figyelemmel:
 A támogatási szerződésben megnevezett fenntartó a fenntartóváltás időpontjáig (2013.06.30.)
felmerült költségek elszámolására jogosult. Az új fenntartó a fenntartóváltás időpontját követően
(2013.07.01.-től) felmerült költségek elszámolására jogosult, azzal, hogy a fenntartóváltásról szóló
szerződésmódosítás hatályba lépéséig a kifizetési folyamat felfüggesztésre kerül. A támogatási
szerződésben megnevezett Kedvezményezett nevére szóló valamennyi elszámolni kívánt
számlát/bizonylatot a támogatási szerződés módosítása előtt szükséges elszámolásra benyújtani.
Kérjük Önöket, hogy a régi fenntartóra vonatkozó (legfeljebb 2013.06.30.-i teljesítésű),
elszámolni kívánt számviteli bizonylatokat haladéktalanul nyújtsák be elszámolásra (az
igényelt támogatás összege bármekkora lehet, nem kell hogy elérje a megítélt támogatás 10%át).
 Kérjük a folyósított ÁFA előleggel is szíveskedjen a régi fenntartó haladéktalanul elszámolni
kifizetési igénylés keretében.
 A támogatásból létrejött fejlesztés aktiválása vonatkozásában a fenntartóváltás időpontja az irányadó,
így a fenntartóváltás időpontjáig befejezett fejlesztések/ beszerzett javak a jogelőd fenntartó
számviteli nyilvántartásába kerülnek, és tulajdonjoguk esetleges átadásáról, továbbá az ingyenes
használatba adásukról a megállapodásban kell rendelkezni.
 A tulajdonjogok változatlanul hagyása mellett a fenntartóváltást követően befejezett beruházásokat
az új fenntartónak idegen tulajdonon végzett beruházásként kell aktiválnia.
 A folyamatban lévő vállalkozási szerződések jogutódlás keretében történő módosításáról kérjük
gondoskodjanak. A közbeszerzési törvény alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében kötött
vállalkozási szerződés módosítása kizárólag a Kbt-ben rögzített feltételeknek megfelelően
lehetséges, továbbá azokat a pályázó tájékoztató felületen keresztül is szükséges megküldeni
ellenőrzésre.
 A támogatási szerződés módosítását követően kizárólag az új kedvezményezett jogosult kifizetési
igénylést benyújtani, valamint kizárólag az új fenntartó nevére szóló számlák számolhatóak el.
 A jogerős használatbavételi/működési engedélyeknek az új fenntartó nevére kell hogy szóljanak,
melyeket projektzáráskor be kell tudni mutatni.
Csatolandó dokumentumok
1. Szerződésmódosítási kérelem.
2. Az új fenntartó hivatalos képviselője által cégszerűen aláírt nyilatkozat arról, hogy a támogatott
fejlesztést a támogatási szerződésben, és annak elfogadott módosításaiban foglalt feltételek és
kötelezettségek mentén megvalósítja és fenntartja.
3. Társulási megállapodás.
4. Az új fenntartó nevére szóló jogerős működési engedély (kizárólag szociális témájú pályázatok
esetében).
5. A fejlesztéssel érintett intézmény alapító okirata, melyben már megnevezésre került az új fenntartó
(kizárólag oktatási témájú pályázatok esetében).
6. Tulajdonviszonyok igazolása: a pályázatban érintett ingatlan(ok) rendezett tulajdoni viszonyait a
Pályázati Útmutató C7. pontjában a Támogatási Szerződés módosításához szükséges az ott
meghatározott dokumentumokkal igazolni (elegendő az új fenntartó első kifizetési kérelmével
egyidejűleg benyújtani).
6

7. A támogatásból beszerzett és az új fenntartó részére ingyenes használatba, vagy tulajdonba adott
ingóságok és ingatlanok jegyzéke (átadás-átvételi megállapodás), amennyiben releváns.
8. Amennyiben normál (tehát nem fordított ÁFA vagy szállítói) előleg felvétele történt, úgy a jogutód
Kedvezményezett által átvett előlegről szóló nyilatkozat és az átutalást igazoló bankszámlakivonat
(csak az el nem számolt részre vonatkozóan: az előleg el nem számolt részét kérjük a régi fenntartó
utolsó kifizetési igénylésének elfogadását követően határozzák meg; igény szerint pontos adattal mi
is tudunk szolgálni EMIR adatok alapján).
9. 4/2011-es Korm. rendelet szerinti nyilatkozatok benyújtása szükséges:
a. Nyilatkozat köztartozás mentességről
b. Nyilatkozat kizárásról
c. Nyilatkozat célok megvalósulásának akadályairól
d. Nyilatkozat a támogatás visszafizetéséről
e. Nyilatkozat biztosítéknyújtás mentességről
f. Nyilatkozat korábbi támogatási igényről
g. Nyilatkozat 2011. évi XCIX. törvény 6. §-ról
h. Nyilatkozat bankszámlaszámról.
10. Alábbi adatok megadása szükséges:
a. Az új kedvezményezett hivatalos és rövidített neve.
b. Hivatalos képviselő neve, elérhetősége (levelezési cím, e-mail cím, telefonszám).
c. Megnevezni szükséges az új fenntartó vonatkozásában a 368/2011 (XII.31.) Korm. Rendelet
55. § (2) bekezdés szerinti pénzügyi ellenjegyzőt. A nyomtatványhoz szükséges csatolni a
pénzügy ellenjegyző aláírási címpéldányát vagy banki aláírás-bejelentő kartonját (a pályázó
által hitelesített másolat mindkét esetben elfogadható). Gazdasági szervezettel nem
rendelkező szervezetek esetében a fenti jogszabályi helyek szerinti kijelölést igazoló
dokumentumot is csatolni szükséges a pályázó által hitelesített másolati formában.
d. Székhely.
e. Levelezési cím.
f. Adószám.
g. Statisztikai számjel.
h. Kapcsolattartó neve, elérhetősége (levelezési cím, e-mail cím, telefonszám).

Amennyiben valamely fentebb felsorolt dokumentum nem releváns, kérjük jelezzék azt! A
dokumentumokat 3 példányban szükséges benyújtani!
Molnár Csaba
Osztályvezető-helyettes
Dél-alföldi osztály
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