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Elıterjesztés
Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselı-testületének
2014. január 13-án tartandó ülésére
A „Békés Megyei Ivóvízminıség-javító Program” önerı igazolásához meghozott
76/2013.(X.15.) Képviselı –testületi határozat módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselı –testület!
Medgyesbodzás község Önkormányzat Képviselı –testülete a 2013. október 15. napján megtartott
ülésén a 76/2013.(X.15) Kt. számú határozatában döntött arról, hogy elfogadja a „Békés Megyei
Ivóvízminıség-javító Program” címő támogatott projekt önerejének igazolását az alábbiak szerint.
A Békés, Csongrád és Hajdú-Bihar megyékben megvalósuló KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminıségjavítás projektnek a támogatás szempontjából elszámolható nettó összköltsége a Támogatási
szerzıdéssel megegyezıen: 29.548.722.250,- Ft, míg a támogatás mértéke a projekt elszámolható
összköltségének a 87,430198 % -a, de legfeljebb 25.834.506.370,- Ft. A projekt teljes költségére
vonatkozó önkormányzati önrész mindösszesen: 3.714.215.880,- Ft, mely összegre a 19/2013.
(V.22.) BM rendelet szerint a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminıség-javító Önkormányzati
Társulás [Gesztor: Békéscsaba Megyei Jogú Város] a Békés Megyei Önkormányzatok
Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulásainak Konzorciumához tartozó hatvanhat
önkormányzat nevében pályázatot nyújtott be 2013. szeptember 26. –án a saját forrás BM EU
Önerı Alapból történı 100% –os támogatására.
Ugyancsak a hivatkozott döntés 1. pontja alapján kötelezettséget vállalt arra, hogy a KEOP1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú projekt önkormányzati önrészeként a 2014. évi
költségvetésében 3 713 753,- Ft, a 2015. évi költségvetésében 6 686 051,- Ft, összesen 10 399 804,Ft összeget elkülönít.
Idıközben a Kormány az 1746/2013. (X. 17.) [Támogatási szerzıdés 1. sz. módosítása] és az
1937/3013.(XII. 13.) [Támogatási szerzıdés 2. sz. módosítása] Korm. határozatában a KEOP1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú („Békés megyei Ivóvízminıség-javító Program” címő)
nagyprojekt támogatása további növelésének jóváhagyásáról döntött, továbbá hozzájárult, hogy a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága a projekt
Támogatási szerzıdésének módosításához szükséges intézkedéseket megtegye.
A fenti Kormány határozatokra és a Támogatási szerzıdés 2. sz. módosítására figyelemmel az
elıterjesztés mellékletét képezi az M/126/2013 iktatószámú kimutatás, amely az érintett hatvanhat
önkormányzatra vonatkozóan tételesen mutatja be az önkormányzatokra jutó önerık összegét, az
átlagos vízigény [m3/év] alapján megosztva. Ebbıl megállapítható, hogy Medgyesbodzás
községre)összesen (2014/2015. év) 12 313 267,- Ft önerı jut.
A vállalt önrész összegének a változása miatt szükséges a Képviselı –testület 76/2013.(X.15.) Kt.
számú határozatának módosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselı –testületet a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testülete dönt arról, hogy a 76/2013.(X.15.) Kt.
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja, – a határozat módosítással nem érintett pontjainak
a változatlanul hagyásával:
Elfogadja a „Békés Megyei Ivóvízminıség-javító Program” címő támogatott nagyprojekt
önerejének igazolását, az alábbiak szerint:
A projekt címe, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban:
Békés Megyei Ivóvízminıség-javító Program
Pályázati azonosító jel: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009
A projekt megvalósítási helyszíne: Békés, Csongrád és Hajdú-Bihar megye
A pályázati konstrukció száma: KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminıség-javítás
A projektnek az 1746/2013.(X. 17.) [Támogatási szerzıdés 1. sz. módosítása] és az
1937/2013.(XII. 13.) Korm. határozatnak [Támogatási szerzıdés 2. sz. módosítása]
megfelelıen a támogatás szempontjából elszámolható nettó összköltsége a Támogatási
szerzıdés 2. sz. módosításával megegyezıen: 38.060.344.909,- Ft. A támogatás mértéke a
projekt elszámolható nettó összköltségének a 88,445729% –a, de legfeljebb 33.662.749.515,- Ft.
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész mindösszesen: 4.397.595.394,- Ft,
amelynek 100% –ára a projektben részt vevı hatvanhat önkormányzat a BM EU Önerı Alap
támogatását kívánja igénybe venni.
1/ kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú
projekt rá jutó önkormányzati önrész összegét a 2014. és a 2015. évi költségvetési rendeletében
az alábbiak szerint elkülöníti.
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Az önkormányzatra jutó
összes saját forrás (forint)

2014. év
(forint)

2015. év
(forint)

12 313 267

4 317 201

7 996 066
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