
Az 1.napirendi ponthoz 

Előterjesztés  
 
Napirend:   Monostorpályi Község tervezett ivóvízminőség-javítása fejlesztés 

KEOP 7.1.0/11 Derogációs víziközmű projektek előkészítése pályázathoz  
saját forrás kiegészítésére EU Önerő Alap támogatás pályázat benyújtása  

 
Előterjesztő:   a polgármester  
 
Előzmények:   Ivóvízminőség-javító programra beadott pályázat  
 
Határozat - tervezet: az előterjesztés végén található 
 
I. A téma ismertetése:  
 
Mint Önök előtt ismeretes, Monostorpályi Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a 
Ivóvízminőség-javító beruházás Monostorpályi településen címmel a KEOP 7.1.0/11 Derogációs 
víziközmű projektek előkészítése pályázati konstrukció keretében. 
 
A projekt tervezett összes bekerülési költsége a projekt űrlap szerint: 14 500 000.- Ft melyhez az 
Önkormányzatnak 2 175 000.- Ft önerőt szükséges biztosítania. 
 
Az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 
kiegészítése 2011. évi támogatásának rendjéről szóló 15/2011. (IV. 22.) BM rendelet és ennek 
módosításáról szóló 33/2011. (IX. 29.) BM rendelet alapján az önkormányzatnak lehetősége van 
pályázatot benyújtani a fenti projekt megvalósításához szükséges önerő kiegészítésére. A rendelet 
értelmében az Önkormányzat által igényelhető EU Önerő Alap támogatás összege 100% akkor, ha a 
pályázó a közbeszerzésekről szóló törvény 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.  
 
Fentiek alapján javaslom, hogy az önkormányzat nyújtson be pályázatot a saját forrás kiegészítésére  
2 175 000.- Ft összegre vonatkozóan a 2011. évi támogatásának rendjéről szóló 15/2011.(IV.22.) BM 
rendelet, és az azt módosító 33/2011. (IX. 29.) BM rendelet alapján.  
 
Tájékoztatom Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Rendelet 4. § (2) bekezdés előírja a pályázó 
esetében az uniós pályázat megvalósításához biztosított saját forrás vállalását tanúsító képviselő-
testületi határozat tartalmi elemeit, melyek az alábbiak: 
 

a) a pályázó megnevezése, 
b) a képviselő-testület, közgyűlés, társulási tanács határozatának száma, 
c) a tervezett fejlesztés 

ca) pontos megnevezése, 
cb) összköltsége, 
cc) pénzügyi ütemezése, 
cd) pénzügyi forrásainak összetételét és azok éves ütemezése, 

d) a saját forrás biztosításának módja 
 
 
 
 
 
 



II. Alkalmazott jogszabályok:  
1. Az előterjesztésben található.  

 
III. A döntés anyagi kihatása:  
 
Az önerő 2.175.000 Ft.  
 
IV. Határozat-tervezet:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 
…/2011. (……) számú 

Határozata 
 

Monostorpályi Község tervezett ivóvízminőség-javítása fejlesztés 
KEOP 7.1.0/11 Derogációs víziközmű projektek előkészítése pályázathoz  

saját forrás kiegészítésére EU Önerő Alap támogatás pályázat benyújtásáról 
 

A Képviselő-testület 
 
1./ elhatározza, hogy Monostorpályi Község Önkormányzata pályázatot nyújt be az 
önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját 
forrás kiegészítése 2011. évi támogatásának rendjéről szóló 15/2011. (IV.22.) BM rendeletre, 
az azt módosító 33/2011. (IX. 29.) BM rendelet alapján. 
 
2./ kijelenti, hogy az EU Önerő Alap támogatás igénylésére benyújtott pályázat a 
Ivóvízminőség-javító beruházás Monostorpályi településen című 7.1.0/11 Derogációs 
víziközmű projektek előkészítése pályázat megvalósításához szükséges önerő kiegészítésére 
vonatkozik. 
 
3./ kijelenti, hogy az Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény                             
(a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó építési beruházásai során a Kbt. 57. § (4) bekezdés 
f) pontja szerinti értékelési szempontot alkalmazza. 
 
4./ kijelenti, hogy a Monostorpályi Község Önkormányzata a „Ivóvízminőség-javító 
beruházás Monostorpályi településen”  tárgyú projekt támogatási szerződés szerinti összes 
bekerülési költsége 14 500 000 Ft, melyhez az önkormányzatnak 2 175 000.- Ft önerőt 
szükséges biztosítani.   
 
Az Önkormányzat az önerő összegét költségvetésében tervezett, rendelkezésre álló szabad 
forrásból biztosítja. A tényleges finanszírozás a projekthez igényelhető előleg és a lehívott EU 
Önerőalap támogatás forrásként való felhasználása mellett valósul meg. 
 
A 15/2011. (IV.22.) BM rendelet értelmében Monostorpályi Község Önkormányzata által 
igénylendő EU Önerő Alap támogatás összege a 3. pontban foglaltak figyelembe vételével 
2 175 000.- Ft. 
 
5./ kijelenti, hogy a tervezett fejlesztés pénzügyi ütemezése, pénzügyi forrásainak összetétele 
az alábbiak szerint alakul: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
6/ felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok 
megtételére. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a határozat – 
tervezetet elfogadni szíveskedjen.  

 
(A határozat-tervezet elfogadása minősített többséget igényel.). 

 
 
Monostorpályi, 2011. december 9.   
 
 

Tisztelettel:  
 
 

Szabó József  
polgármester  

 
 

 2012 Összesen 

1.Önerő 2 175 000 2 175 000 
2.Támogatás 12 325 000 12 325 000 
3.Összes költség 14 500 000 14 500 000 


