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I.

Előzmények:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 158/2010. (VII.9.) számú
határozatával támogatta a Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez a
„Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítése, valamint a települési
szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése” című
pályázat II. fordulóra történő benyújtását.
2011. május 26. napján a pályázatot támogatásra érdemesnek ítélték. A projekt megvalósításához
nettó 476 081 349 Ft-ot a Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése
társfinanszírozásban biztosítja.
Ugyanakkor a szerződés megkötését Támogató ahhoz a feltételhez kötötte, hogy a támogatási
szerződés megkötéséig javított költség-haszon elemzést (továbbá Projekt Adatlapot és Részletes
Megvalósíthatósági tanulmányt) nyújtsunk be, a módosult támogatási arány és támogatási összeg
miatt.
Erre tekintettel Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 134/2011. (VI. 30.)
számú határozatával a módosított támogatási összeg és saját erőről szóló közgyűlési döntést hozott,
mely alapján a pályázat támogatási szerződése megkötésre került.
A támogatási szerződés alapján a megvalósítási munkák nettó összköltsége 580 839 402 Ft, a
támogatási arány 81,964368%, mely alapján 104 758 057 Ft a saját forrás, valamint 156 826 639 Ft a
hatályos ÁFA mérték.
II.

Saját forrás kiegészítésére pályázat benyújtása:

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. Törvény 5. sz. melléklete 9.
pontja felhatalmazása alapján az idei évben is lehetőség van az önkormányzatok, illetve társulásaik
meghatározott célú európai uniós fejlesztési célú pályázatai saját forrásainak kiegészítésére. Az
önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2012. évi
támogatásának rendjéről szóló 6/2012. (III. 1.) BM rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján azon
önkormányzatok, nyújthatnak be pályázatot saját forrás kiegészítésére, amelyek a költségvetési
törvény alapján meghatározott kedvezményezetti körbe tartoznak, így például, ha a 2011. évben az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásában részesültek,
ezért idén Szekszárd is szerepel a pályázói körben.
A rendelet 3. § (1) bekezdésének b) pontja alapján szennyvízelvezetés és tisztítás esetében az EU
Önerő Alap támogatási intenzitása 50 %, azaz maximum 52 379 029 Ft lehet. A benyújtási határidő a
fenti pályázók esetében 2012. október 1.
A pályázat megköveteli, hogy a képviselő-testületi határozat tartalmazza a pályázó megnevezését, a
képviselő-testület, közgyűlés, társulási tanács határozatának számát, a tervezett fejlesztés, pontos
megnevezését, összköltségét, pénzügyi ütemezését, pénzügyi forrásainak összetételét és azok éves
ütemezését, a saját forrás biztosításának módját, amely megfelel a rendelet 1. § 6. pontjában
foglaltaknak. Erre tekintettel szükséges a korábbi Közgyűlés határozat kiegészítése, módosítása.

A Közgyűlés 51/2012. (IV.5.) szekszárdi öh. számú határozattal döntött a Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítványhoz a „Szennyvíz Szekszárd - Szekszárd Megyei Jogú Város
csatornahálózatának bővítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap
hasznosítását célzó komposztáló kiépítése - II. forduló” című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062,
azonosítószámú pályázata önerejének finanszírozására pályázat benyújtásáról. A pályázat 2012.
április 19-én benyújtásra került az Alapítványhoz 40 000 000 Ft összegű támogatásra. A Bíráló
Bizottság 2012. június 29-én ül össze, a pályázat elbírálására ezt követően kerül sor. Mindkét
pályázat nyertessége esetén a 104 758 057 Ft saját forráshoz 92 379 029 Ft támogatás válik
lehívhatóvá, ezáltal az önkormányzati forrás mértéke 12 379 028 Ft saját erőre, valamint a teljes
beruházásra jutó, 156 826 639 Ft ÁFA tartalomra csökken.
Kérem a Tisztelt Közgyűléstől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Szekszárd, 2012. június 20.

Horváth István
Polgármester

Határozati javaslat
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése nyilatkozik, hogy a Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata által megpályázott, „Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának
bővítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítását célzó
komposztáló kiépítése” című, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 azonosítójú fejlesztést megvalósítja.
2. A Közgyűlés a 134/2011.(VI.30.) sz. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyúttal
a 2. pontja hatályát veszti:
1. „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a
projekt megvalósításához saját erőként 261 584 696 Ft –ot (104 758 057 Ft önerő, valamint
156 826 639 Ft ÁFA) biztosít az alábbiak alapján:
A fejlesztés pénzügyi ütemezésben:
nettó (Ft)
Év
Beruházási költség
2011
380 839 402
2012
200 000 000
2013
0
2014
0
Összesen
580 839 402
A fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése:
Források megnevezése
EU Alapokból igényelt forrás
összege
A fejlesztéshez hazai
társfinanszírozás keretében
biztosított összeg
A Pályázó saját forrása
A beruházás összköltsége

2011. év
265 329 718

2012. év

2013.
év
139 339 426
0

nettó (Ft)
Összesen

2014.
év
0

404 669 143

46 822 891

24 589 310

0

0

71 412 202

68 686 793
380 839 402

36 071 264
200 000 000

0
0

0
0

104 758 057
580 839 402

A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a teljes projekt összeget az Önkormányzat
költségvetésében, valamint a három évre előre szóló költségvetési tervében (gördülő tervezés) a
felhalmozási célú bevételek és a felhalmozási célú kiadások között nevesítetten szerepelteti.”
3. A Közgyűlés pályázatot nyújt be az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési
pályázatai saját forrás kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjéről szóló 6/2012. (III. 1.) BM
rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján saját forrás kiegészítésére. A Közgyűlés egyúttal
nyilatkozik, hogy amennyiben az önkormányzat nem nyeri el a támogatást az EU Önerő Alapból,
akkor azt más módon biztosítani fogja.
4. A Közgyűlés kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a projekt megvalósításához szükséges saját erőt
az EU Önerő Alap támogatásból (annak nyertessége esetén), továbbá a fennmaradó mértékben saját
költségvetésében biztosítja.
5. 2. A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt a pályázat benyújtásához szükséges pályázati
dokumentációk előkészítésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció
aláírására, a jegyzőt azok ellenjegyzésére.
Határidő:
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2012. október 1.
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

