Az 1. napirendi ponthoz

Előterjesztés
Napirend:

Szennyvízberuházással kapcsolatban a közcélú érdekeltségi hozzájárulás
csökkentése, valamint a BM EU Önerő alapra való pályázat beadásáról
döntés

Előterjesztő:

a polgármester

Előzmények:

-

Határozat - tervezet: az előterjesztés melléklete

I. A téma ismertetése:
Mindenki előtt ismeretes, hogy a szennyvízberuházással kapcsolatban döntött a Képviselő Testület a közcélú érdekeltségi hozzájárulás mértékéről, valamint arról, hogy az
önkormányzat az önerőt igyekszik BM EU önerő alapból finanszírozni a lehetőségeknek és
a jogszabályoknak megfelelően.
A közcélú érdekeltségi hozzájárulásra eddig a következő határozatokat hozta meg a
Képviselő – Testület:
Monostorpályi Község Önkormányzat
Képviselő - Testülete
61/2012. (V.29.) számú
Határozata
A Képviselő-Testület
1.A szennyvízberuházás (KEOP 7.1.2.0.-2008-0234 számú) önerejét lakossági
befizetésekből és saját forrásból kívánja biztosítani az alábbiak szerint:
-

Önerő Monostorpályira eső része a társulási megállapodás alapján:
168. 537.215 Ft (=510.718.833 Ft * 33% )
Önerőből
a. lakossági hozzájárulás (közcélú érdekeltségi hozzájárulás formájában
biztosítandó) 47%: 79.212.491 Ft (=168.537.215 Ft * 47%)
b. önkormányzati önerő (hitelfelvétel útján biztosítandó) 53 %: 89.324.724 Ft
(=168.537.215 Ft * 0,53 %)

2.Az önkormányzat fenntartja magának azt, hogy a lakossági hozzájárulás és az
önkormányzati önerő %-os mértékét (nagyságát, formáját és a finanszírozási feltételek
módját) bármikor megváltoztathatja, továbbá azt, hogy ezen a két forrási
lehetőségeken kívül más alternatívát is választhat.
3.Felkéri a polgármestert,
Polgármesterét.
Határidő: azonnal.
Felelős: a polgármester

hogy

jelen

határozatról

értesítse

Hosszúpályi

A másik határozat:
Monostorpályi Község Önkormányzat
Képviselő - Testülete
64/2012. (VI. 20.) számú
Határozata
A Képviselő-Testület
1. A szennyvízberuházás megvalósítása végett a Képviselő-Testület megkeresi
Monostorpályi Jegyzőjét, hogy a 61/2012. (V. 29.) számú határozat értelmében a
Monostorpályi Község közigazgatási területén az érintett ingatlanok vonatkozásában
a közcélú érdekeltségi hozzájárulást az alábbiak figyelembe vételével határozza meg:
a. Területi hatálya: Monostorpályi Község közigazgatási területén a
szennyvízberuházással érintett ingatlanok.
b. Személyi hatálya: a szennyvízberuházással érintett ingatlanok tulajdonosai,
használói figyelemmel a 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Korm. rendelet) 25. § (3) bekezdésében foglaltaknak.
c. A közcélú érdekeltségi hozzájárulás: (85%-os támogatási intenzitás mellett)
- teljes beruházásra vonatkozó összege: 90.000 Ft/ingatlan.
- 2013. évre eső összege: 45.000 Ft/ingatlan.
d. A közcélú érdekeltségi hozzájárulást egy összegben és havi részletekben is be
lehet fizetni az önkormányzat ezen céljára létrehozott, elkülönített
számlaszámra.
2. Amennyiben a szennyvízberuházás támogatási intenzitása változik, akkor a
Képviselő-Testület dönteni fog a közcélú érdekeltségi hozzájárulások nagyságáról és
a további jegyzői intézkedések megtételéről.
3. A Korm. rendelet 25. § (2) bekezdés a) pontja szerinti dokumentációk a jegyző
rendelkezésre állnak a Polgármesteri Hivatalban.
4. A közcélú érdekeltségi hozzájárulás hivatali közigazgatási munkálataival
kapcsolatos fedezetet a mindenkori költségvetés tartalmazza. (munkabér, járulék,
adminisztrációval kapcsolatos dologi kiadások).
5. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása érdekében
a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: a polgármester és a jegyző
Határidő: folyamatos.
Figyelembe véve a lakosság fizetési képességét és fizetési hajlandóságát a 61 és a 64 –es
számú határozatunkat módosítani kell. A lakossági önerőt a felére kellene csökkenteni, így
ennyivel nőne meg az önkormányzati önerő, amire viszont pályázni lehet. 50%-ra ha
közfoglalkoztatottakat nem alkalmazunk a kivitelezés során, 55%-ra , ha alkalmunk
közfoglalkoztatottakat. A BM EU Önerő alapra való jogszabály a 6/2012. (III. 1.) BM
rendelet, melyet csatoltan megküldök.

Amennyiben változik az összes önerő (15%) intenzitása, akkor a támogatás akár 92% is lehet!
Ennek függvényében, ha ez reményeink szerint így alakul, akkor megint dönthetünk a további
teendőkről.

II. Alkalmazott jogszabályok:
1. az előterjesztésben ismertetettek szerint.

III. A döntés anyagi kihatása:
Az önkormányzat így a 79.212.491 Ft 50%-át magára vállalja, amit viszont meg tud
pályázni az EU Önerő Alapban.

IV. Határozat-tervezetek:
Monostorpályi Község Önkormányzat
Képviselő-Testületének
…/2012. (…) számú
Határozata
61/2012. (V.29.) számú határozat módosításáról
A Képviselő - Testület
A 61/2012. (V. 29.) számú határozatának rendelkezéseit az alábbiak szerint módosítja:
I. A 61/2012. (V. 29.) számú határozat 1. pontját az alábbira módosítja:
1.A szennyvízberuházás (KEOP 7.1.2.0.-2008-0234 számú) önerejét lakossági
befizetésekből és saját forrásból (EU Önerő alapból és más egyéb módon is) kívánja
biztosítani az alábbiak szerint:
-

Önerő Monostorpályira eső része a társulási megállapodás alapján:
168. 537.215 Ft (=510.718.833 Ft * 33% )
Önerőből
a. lakossági hozzájárulás (közcélú érdekeltségi hozzájárulás formájában
biztosítandó): 39.606.246 Ft
b. önkormányzati önerő (hitelfelvétel, EU Önerő alapból nyert támogatás
és egyéb más úton biztosítandó) 128.930.969 Ft.

II. Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról értesítse Hosszúpályi
Polgármesterét.
Határidő: azonnal.
Felelős: a polgármester

Monostorpályi Község Önkormányzat
Képviselő - Testülete
…/2012. (…) számú
Határozata
A 64/2012. (VI. 20.) számú határozat módosításáról
A Képviselő-Testület
I. A 64/2012. (VI. 20.) számú határozatának 1. pont c) alpontját az alábbiak szerint
módosítja:
c) A közcélú érdekeltségi hozzájárulás: (85%-os támogatási intenzitás
mellett)
- teljes beruházásra és a 2013.évre vonatkozó összege: 90.000
Ft/ingatlan.
II. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása érdekében a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: a polgármester és a jegyző
Határidő: folyamatos.
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
…/2012. (….) számú
határozata
A Képviselő - Testület
Elhatározza a Monostorpályi Község Önkormányzata által a KEOP 7.1.2.0.-2008-0234
kódszámú pályázat keretében a Hosszúpályi és Környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati
társulás (továbbiakban: Társulás) által megvalósítandó pályázati összeghez az önrész … %-ának
visszaigénylésére, az EU Önerő Alaphoz pályázat benyújtását Hosszúpályi Nagyközség
Önkormányzata, mint gesztor útján.
I.

A pályázat összköltsége: Támogatási szerződés szerint.

II.

A pályázat pénzügyi forrásainak összetétele:
a) A támogatás a támogatási szerződés szerint.
b) biztosítandó saját forrás összege: ……………

III.

Önkormányzati önerő (önkormányzatsaját forrás) összesen: 128.930.969 Ft.

IV.

Önkormányzati saját forrás összetétele:
a) EU Önerő Alap támogatás: (50%-os támogatással): 64.465.485
Ft
b) EU Önerő Alap támogatás: (50%-os támogatással): 70.912.033
Ft
c) Egyéb: a III. és az a) vagy b) pontok különbözete.

V.

Az önkormányzat a saját forrást 50 %-ban vagy 55 % ban az EU önerő alap
támogatás terhére kívánja biztosítani.

VI.

Monostorpályi Község Önkormányzata közfoglalkoztatottak alkalmazásának
lehetőségét akarja / nem akarja.

VII.

Felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozatról értesítse a Társulás Elnökét,
aki a pályázat benyújtásáról gondoskodjon.
Felelős: a polgármester
Határidő: azonnal.

Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a határozat –
tervezeteket elfogadni szíveskedjen.
(a határozat – tervezet elfogadása minősített többséget igényel.).

Monostorpályi, 2012. szeptember 24.

Tisztelettel:
Szabó József
polgármester

