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Tárgy: Ivóvízminőség-javító programmal 

kapcsolatos határozat módosítása 
Sorszám: IV/18. 

Döntéshozatal módja: 

Előkészítette: Gál András osztályvezető 

Műszaki Osztály 

Minősített többség az SZMSZ 18. 

§ (3) bekezdés f) pontja alapján 

Véleményező 

bizottság: 

Pénzügyi Bizottság Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés  

 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2014. június 26-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. október 17. napján 

megtartott ülésén a 370/2013.(X. 17.) határozatában döntött arról, hogy elfogadja a „Békés 

Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott projekt önerejének igazolását az 

alábbiak szerint: 

2013. október 17. 
Az önkormányzatra jutó 

összes saját forrás (forint) 
2014. év 2015. év 

Békés Város 

Önkormányzata 
247 738 199 88 466 892 159 271 307 

 

A Békés, Csongrád és Hajdú-Bihar megyékben megvalósuló KEOP-1.3.0/09-11 

Ivóvízminőség-javítás projektnek a támogatás szempontjából elszámolható nettó összköltsége 

a Támogatási szerződéssel megegyezően: 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” 

Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás [Gesztor: Békéscsaba Megyei Jogú Város] a 

Békés Megyei Önkormányzatok Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásainak 

Konzorciumához tartozó hatvanhat önkormányzat nevében pályázatot nyújtott be 2013. 

szeptember 26. –án a saját forrás BM EU Önerő Alapból történő 100% –os támogatására. 

Ugyancsak a hivatkozott döntés 1. pontja alapján az önkormányzat kötelezettséget 

vállalt arra, hogy a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú projekt önkormányzati 

önrészeként a 2014. évi költségvetésében 88 466 892,- Ft, a 2015. évi költségvetésében 159 

271 307,- Ft, összesen 247 738 199,- Ft összeget elkülönít. 

Békés Város Önkormányzata Képviselő –testülete a 2014. január 17. napján megtartott 

ülésén a 4/2014.(I.17) Kt. számú határozatában döntött arról, hogy elfogadja a „Békés megyei 

Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott nagyprojekt önerejének igazolását a 

Támogatási szerződés 2. sz. módosításának megfelelően, az alábbiak szerint: 

2014. január 17. 
Az önkormányzatra jutó 

összes saját forrás (forint) 

2014. év 

(forint) 

2015. év 

(forint) 

Békés Város 

Önkormányzata 
293 319 613 102 841 887 190 477 726 
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A Békés, Csongrád és Hajdú-Bihar megyékben megvalósuló KEOP-1.3.0/09-11 

Ivóvízminőség-javítás projektnek a támogatás szempontjából elszámolható nettó összköltsége 

a Támogatási szerződéssel 2. sz. módosításával megegyezően: 38.060.344.909,- Ft, míg a 

támogatás mértéke a projekt elszámolható 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, mely összegre a 19/2013. (V.22.) BM rendelet szerint a 

„KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás [Gesztor: 

Békéscsaba Megyei Jogú Város] a Békés Megyei Önkormányzatok Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulásainak Konzorciumához tartozó hatvanhat önkormányzat nevében 

pályázatot nyújtott be 2014. február 21. –én /Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági 

Főosztály/ a saját forrás BM EU Önerő Alapból történő 100% –os támogatására.  

A hivatkozott döntés 1. pontja alapján kötelezettséget vállalt arra, hogy a KEOP-

1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú projekt önkormányzati önrészeként a 2014. évi 

költségvetésében 102.841.887,- Ft, a 2015. évi költségvetésében 190.477.726,- Ft, összesen 

293.319.613,- Ft összeget elkülönít. 

Időközben a Kormány az 1186/2014. (III. 28.) Korm. határozatában a KEOP-1.3.0/09-

11-2012-0009 azonosító számú „Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program” című 

nagyprojekt támogatási intenzitás növelésének a jóváhagyásáról döntött („a változások 

értelmében azonos elszámolható költséggel növekszik a támogatási intenzitás és a projekt 

támogatási összege, ugyanakkor csökken a kedvezményezettet terhelő önerő”), továbbá 

hozzájárult, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a projekt Támogatási szerződésének 3. 

sz. módosításához szükséges intézkedéseket megtegye. 

A fenti Kormány határozatra és a Támogatási szerződés 3. sz. módosítására 

figyelemmel az előterjesztés mellékletét képezi az M/41/2014 iktatószámú kimutatás, amely 

az érintett hatvanhat önkormányzatra vonatkozóan tételesen mutatja be az önkormányzatokra 

jutó önerők összegét, az átlagos vízigény [m
3
/év] alapján megosztva. Ebből megállapítható, 

hogy Békés városra összesen (2014/2015. év) 280.062.380,- Ft önerő jut. 

2014. június 26. 
Az önkormányzatra jutó 

összes saját forrás (forint) 

2014. év 

(forint) 

2015. év 

(forint) 

Békés Város 

Önkormányzata 
280.062.380 187.509.808 92.552.572 

 

A vállalt önrész összegének a változása miatt szükséges a Képviselő–testület 

4/2014.(I.17.) Kt. számú határozatának módosítása, a BM EU Önerő Alapra benyújtott 

pályázat továbbra is 100%-os támogatási mértékkel számol. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok elfogadására. 

 

Határozati javaslatok: 

I. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 4/2014.(I.17.) 

Kt. számú határozatát – a határozat módosítással nem érintett pontjainak változatlanul 

hagyása mellett - az alábbiak szerint módosítja: 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a „Békés Megyei 

Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott nagyprojekt önerejének igazolását, az 

alábbiak szerint: 
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1. A projekt címe, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban: Békés Megyei 

Ivóvízminőség-javító Program 

2. Pályázati azonosító jel: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 

3. A projekt megvalósítási helyszíne: Békés, Csongrád és Hajdú-Bihar megye 

4. A pályázati konstrukció száma: KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás  

5. A projektnek az 1746/2013.(X. 17.) [Támogatási szerződés 1. sz. módosítása] és az 

1937/2013.(XII. 13.) Korm. határozatnak [Támogatási szerződés 2. sz. módosítása], 

továbbá 1186/2014.(III. 28.) Korm. határozatnak [Támogatási szerződés 3. sz. 

módosítása], megfelelően a támogatás szempontjából elszámolható nettó 

összköltsége a Támogatási szerződés 3. sz. módosításával megegyezően: 

38.060.344.909,- Ft. A támogatás mértéke a projekt elszámolható nettó 

összköltségének a 88,967950% –a, de legfeljebb 33.861.508.628,- Ft.  

6. A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész mindösszesen: 

4.198.836.281,- Ft, amelynek 100% –ára a projektben részt vevő hatvanhat 

önkormányzat a BM EU Önerő Alap támogatását kívánja igénybe venni.  

II. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra 

vonatkozóan, hogy a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú projekt Békés Város 

Önkormányzatára eső – EU Önerő Alap támogatásával fedezett - önrész összegét a 2014. 

és a 2015. évi költségvetési rendeletében az alábbiak szerint elkülöníti: 

 
Az önkormányzatra jutó 

összes saját forrás (forint) 
2014. év 
(forint) 

2015. év 
(forint) 

Békés Város 

Község Önkormányzata 
280.062.380 187.509.808 92.552.572 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2014. június 26. 

 

 

 Izsó Gábor 

 polgármester 

 

 .....................................  

Jogi ellenjegyző 

 .....................................  

Pénzügyi ellenjegyző 
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