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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 2012. évben új EU Önerő Alap támogatási igény az
önkormányzati feladatok ellátását segítő, biztosító ivóvízminőség-javító
infrastrukturális fejlesztésekhez elnyert uniós támogatás saját forrás kiegészítéséhez
nyújtható be.
A Dombóvár és térsége ivóvízminőség-javító programja c. KEOP-7.1.3.0/09-20100025azonosítószámú projekt kedvezményezettje, a Dombóvár és Környéke Kistérségi
Ivóvízminőség-javító Társulás a projekt előkészítési szakaszában felmerülő saját forrás
kiegészítésére 2012. októberében pályázatot nyújtott be az EU Önerő Alapra. A
Belügyminisztérium támogatási döntésről értesítő levele, valamint a támogatási
szerződés 3013. január 8-án megérkezett a Polgármesteri Hivatalba. Az EU Önerő
Alapból a társulás az ivóvízminőség-javító projekt előkészítési szakaszában
10.680.000,- Ft támogatást nyert el, amely a saját forrás 100%-a (előkészítési szakasz
tervezett elszámolható összköltsége: 71.200.000,- Ft).
A támogatási szerződés kedvezményezettként Dombóvár Város Önkormányzata került
feltüntetésre, mivel a Belügyminisztérium a Rendelet alapján a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény szerinti társulás
esetében a társulás székhelye szerinti (gesztor) önkormányzattal köthet szerződést,
valamint a támogatás is az önkormányzat számlájára kerül átutalásra.
A támogatási szerződés alapján az önkormányzatot terhelik a támogatás
felhasználásával kapcsolatos kötelezettségek, az EU Önerő Alapra benyújtott
pályázattal kapcsolatban azonban a képviselő-testület nem döntött. Ugyanakkor az
uniós és hazai költségvetésből társfinanszírozott beruházás kedvezményezettje és
megvalósítója a társulás, a beruházással kapcsolatban felmerülő költségek és
kötelezettségvállalások is a társulást terhelik. Ezért egy külön megállapodásban
rendezni kell az elnyert EU Önerő Alap támogatásnak az önkormányzattól a társulás
részére történő átadásának rendjét, illetve rögzíteni szükséges, hogy a társulás vállalja
az EU Önerő Alap
támogatási szerződésben a kedvezményezettet terhelő
kötelezettségek teljesítését.
Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. felhatalmazza a polgármestert a Dombóvár és térsége ivóvízminőség javító
programja elnevezésű KEOP-7.1.3.0/09-2010-0025 azonosítószámú projekt
saját forrás kiegészítésére a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-

javító Társulás által benyújtott pályázat alapján elnyert 10.680.000,- Ft EU
Önerő Alap támogatásra vonatkozó támogatási szerződés aláírására.
2. felhatalmazza a polgármestert a Dombóvár és Környéke Kistérségi
Ivóvízminőség-javító Társulással az EU Önerő Alap támogatási szerződés
alapján a kedvezményezettet terhelő kötelezettségek társulás általi vállalását,
valamint a támogatás társulás felé való továbbításának rendjéről szóló
megállapodás tartalmának jóváhagyására és aláírására.
Határidő: 2013. február 7. – a szerződések aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda
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