
H a t á r o z a t i    j a v a s l a t 

a szedresi Képviselő-testület 2015. szeptember 14-i  ülésére. 

/2015. (       ) KT. számú HATÁROZAT 

BM EU Önerő Alap pályázat benyújtásáról. 

1./ Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 29/2013. (IV. 18.) KT. 
számú határozatával úgy döntött, támogatja a Szedres–Medina Községek 
Szennyvíztelep és Csatornahálózat Rekonstrukciós Önkormányzati Társulását, 
(továbbiakban: Társulás) hogy pályázatot nyújtson be a Nemzeti 
Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.-hez a „Szedres–Medina 
közös szennyvíztisztítójának fejlesztése” című, KEOP-7.1.0/11-2011-0036 azonosító 
jelű projekt 2. fordulójának támogatására. A Képviselő-testület ezen 
határozatában egyetértett azzal, hogy a Társulás sikeres pályázat esetén a bruttó 
420.508.684.- Ft beruházási összegből a 23.330.679.- Ft pályázati önrészt saját 
költségvetésében fejlesztési célú hitelfelvétellel biztosítsa. 

2./ Az 1. pontban rögzített projekt második fordulójára benyújtott „Szedres–Medina 
közös szennyvíztisztítójának fejlesztése” című, KEOP-1.2.0/09-11-2013-0023 
azonosító jelű pályázatot a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ 2013. 
október 10-én kelt támogató levél szerint vissza nem térítendő, 308.122.219,- Ft 
összegű támogatásban részesítette. 

3./ A Képviselő-testület – mint a Társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat 
képviselő-testülete – úgy határozott, hogy a 2. pontban rögzített pályázat 
megvalósításához szükséges 23.330.679.- Ft önerő kiegészítésére a helyi 
önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 
kiegészítéséhez nyújtható támogatásról szóló 6/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján 
pályázatot nyújt be a BM EU Önerő Alapból igényelhető támogatásra. 

3./ A Képviselő-testület a 2. pontban rögzítet beruházás pénzügyi ütemezését, 
pénzügyi forrásainak összetételét és azok éves ütemezését az alábbiak szerint 
határozza meg: 

 

Megnevezés 2014. év 2015. év 2016. év Összesen 

1. Elszámolható beruházási költség 
(nettó)     

1.1. EU Alapokból igényelt forrás     

1.2. Hazai társfinanszírozás 
keretében biztosított összeg 

    

1.3. Önerő (Hitel)     

2. Visszaigényelhető ÁFA     

3. Összes beruházási költség (bruttó)     



4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2. pontban rögzített pályázat 
benyújtására, az azzal kapcsolatos további nyilatkozatok megtételére, valamint az 
adminisztratív teendők lebonyolítására. 

Felelős: Kovács János polgármester 

Határid ő: azonnal 


