Kivonat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. július 15-én
megtartott, rendkívüli, nyílt ülésének jegyzıkönyvébıl

114/2010. (VII. 15.) Kt.
Tárgy:

Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás és
Sándorfalva-Szatymaz Beruházó Viziközmő Társulat közötti együttmőködési
megállapodás, valamint a Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna
Beruházó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testülete megtárgyalta a 142/2008. (VIII. 21.) Kt.
határozatának módosítására irányuló elıterjesztést és a következı döntést hozta.
1. A Képviselı-testület a 142/2008. (VIII. 21.) Kt. számú határozatának 1. pontját az
alábbiak szerint módosítja
Sándorfalva Város Képviselı-testülete a Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-,
Csatorna Beruházó Társulás és Sándorfalva-Szatymaz Beruházó Viziközmő
Társulat között az együttesen ellátandó belterületi szennyvízelvezetést és
szennyvíztisztítást szolgáló létesítmények létrehozására vonatkozó feladatok
elvégzéséhez szükséges saját forrás biztosítására kötött együttmőködési
megállapodás KEOP-1.2.0 II. pályázati fordulójára
történı kiterjesztéséhez
hozzájárul. Az együttmőködési megállapodást jelen határozat mellékletét képezı
elıterjesztéssel egyezı tartalommal azzal hagyja jóvá, hogy a megállapodás 3.
pontját az alábbi módosítással fogadja el.
3. felek megállapítják, hogy az együttmőködési megállapodás 4. pontja az
alábbiak szerint módosul:
„4. Felek rögzítik, hogy a társult önkormányzatok által együttesen ellátandó
belterületi szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást szolgáló klétesítménye4k
létrehozására kiírt pályázat – KEOP- 1.2.0/1F – 1. fordulójában rögzített feladatok
elvégzéséhez szükséges saját forrás mértéke 31 320 000 Ft, míg a 2. fordulóban
rögzített, rendelkezésre bocsátandó saját forrás összege 700 000 000 Ft.”
2. Sándorfalva Város Önkormányzata Képviselı-testülete kötelezettséget vállal arra,
hogy a Társulat által a Társulás részére az együttmőködési megállapodás alapján
rendelkezésérére álló 700 000 000 Ft saját erı rész feletti saját erıt, mely összesen
126 330 000 Ft, a Társulás részére az érdekeltségi egységek arányában –
Sándorfalva Város Önkormányzata részérıl 94 697 000 Ft összegben számlapénz
formájában rendelkezésre bocsátja, illetıleg az összeg rendelkezésre állását a
számlavezetı pénzintézet nyilatkozatával igazolja.

3. Sándorfalva Város Képviselı-testülete hozzájárul a KEOP-1.2.0 projekt II.
fordulóra létrehozott Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz,- Csatorna Beruházó Társulás
Társulási megállapodása V.4.1. A beruházás finanszírozása alcím módosításához a
Társulási megállapodásban rögzített egyéb feltételek változatlanul hagyása mellett
az alábbiak szerint:
V.4.1. A beruházás finanszírozása
Tagok rögzítik, hogy a KEOP projekthez készült pénzügyi költség-haszon elemzés –
továbbiakban CBA - szerint a beruházás elszámolható nettó (áfa nélküli) költségeinek
finanszírozását biztosító forrásösszetétel a következı:
Forrás

Ft

%

I. saját forrás

826 330 000

16,9

I/1. a támogatást igénylı hozzájárulása (önerı)

826 330 000

16,9

I/2. partnerek hozzájárulása (idegen forrás)

0

0

I/3. bankhitel (idegen forrás)

0

0

II. egyéb támogatás: (EU Önerı alap)...

0

0

4 064 574 000

83,1

4 890 904 000

100

III. a támogatási
támogatás

konstrukció

keretében

Összesen

igényelt

Az el nem számolható költségek finanszírozása a saját forrás terhére történik.
Tagok a beruházás megvalósításához szükséges saját forrást, amely az el nem számolható
költségekkel együtt 826.330.000 Ft, azaz Nyolcszázhuszonhatmilló-háromszázharmincezer
Forint, az alábbiak szerint biztosítják:
Tagok az önerı összegét a pályázati elıírás szerinti, valamint a támogatási szerzıdésben
rögzített feltételek szerint, illetve meghatározott összegben és ütemezésben biztosítják.
Egyebekben a felek a Társulási megállapodás rendelkezéseit magukra nézve változatlan
tartalommal továbbra is kötelezı érvénnyel elismerik.

4. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az együttmőködési
megállapodás aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére,
beleértve a Társulási megállapodás módosításával, pénzintézeti igazolással
kapcsolatos feladatokat is.

Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester

Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Báta jegyzı
3.Szatymaz Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Kormányos László
polgármester
4. Mákos Istvánné Szatymaz Község Önkormányzat Jegyzıje
5. Sándorfalva Város- és Vállalkozásfejlesztı Közhasznú Nonprofit Kft., Kácsor Péter
ügyvezetı
6. Fischerné Nagy Katalin mb. gazdálkodási irodavezetı
7. Irattár.
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