
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Javaslat 

 

EU Önerő Alap támogatás igénylésére az ÉMOP-2009-4.3.1/A pályázat keretében 

támogatott, „Közoktatás térségi sajátosságaihoz igazodó szervezése és infrastrukturális 

fejlesztése (Tétényi Úti  Óvoda)” című projekthez  
 

 

 

 

 

 

 

 
Előterjesztő: Polgármester 

Előkészítő:    PH. Településfejlesztési és  

         Vagyongazdálkodási Osztály 

 

 

Ózd, 2011. június 21. 



 

Előzmények: 

Az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai 

saját forrás kiegészítése 2011. évi támogatásának rendjéről szóló 15/2011. (IV.22.) BM 

rendelet alapján 2011. évben EU Önerő Alap támogatás igényelhető az államháztartásról 

szóló törvény 2/A. § (1) bekezdés j) pontjában rögzített európai uniós forrásokból elnyert 

támogatás (a továbbiakban: uniós támogatás) iránt a 2007-2013 programozási időszakra az 

alábbi célok megvalósítása érdekében benyújtott és nyertes önkormányzati, fejlesztési célú 

pályázatokhoz szükséges saját forrás kiegészítéséhez, amennyiben az uniós forrásról szóló 

támogatói döntés 2010. évben vagy azt követően született meg. 

 2011. évben új EU Önerő Alap támogatási igény az önkormányzati feladatok ellátását 

segítő, illetve biztosító 

a) vízgazdálkodási: 

aa) vízrendezési és csapadékvíz-elvezetési, 

ab) árvízvédelmi, 

ac) ivóvízminőség javítása, 

b) környezetvédelmi: 

ba) települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok végrehajtása, 

bb) települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek, 

bc) szennyvízelvezetés és -tisztítás, 

c) egészségügyi járóbeteg-szakellátási célú intézmények, valamint 

d) bölcsődei, óvodai és általános iskolai feladatokat ellátó intézmények 

infrastrukturális fejlesztéseihez elnyert uniós támogatás saját forrás kiegészítéséhez 

nyújtható be. A támogatási igény benyújtásának határideje 2011. október 1. 

 

Ózd Város Önkormányzata a 2010. december 10-én aláírt Támogatási szerződés alapján 

támogatásban részesült az ÉMOP-2009-4.3.1/A kódszámú, „Közoktatás térségi 

sajátosságaihoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése (Tétényi Úti  Óvoda)” című 

pályázaton. 

 

A projekt fejlesztési célja megfelel az EU önerő alap támogatási céljának (d. pont) és a 

rendelet szerint a projektre térségünkben a pályázatban vállalt önerőhöz 40 % mértékű vissza 

nem térítendő támogatás, kiegészítés igényelhető.   

 

Jelen esetben a Tétényi úti óvoda felújítási projektre az igényelhető EU Önerő Alap 

Támogatás összege: 19.904.382,- Ft. 

  

Az önerő és támogatás éves bontását az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Saját forrás összege (Ft) Összesen (Ft) 

2010 2011 2012   

333 333 36 145 484 13 282 137 49 760 954 

EU alapokból igényelt forrás összege (Ft) Összesen (Ft) 

2010 2011 2012   

666 667 72 290 977 26 564 265 99 521 909 

EU Önerő Alap Támogatási összeg (Saját forrás 40%-a) (Ft) Összesen (Ft) 

2010 2011 2012   

133 333 14 458 194 5 312 855 19 904 382 
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Javaslat:  

Ózd Város Önkormányzata a 15/2011.(IV.22.) BM rendeletnek megfelelően az EU Önerő 

Alapra nyújtson be támogatási igényt az ÉMOP-2009-4.3.1/A kódszámú, „Közoktatás 

térségi sajátosságaihoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése (Tétényi Úti  

Óvoda)” című projekt saját erejének 40 % arányú kiegészítésére, a maximálisan 

igényelhető 19.904.382,- Ft összegre. A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert 

a támogatás igényléséhez szükséges dokumentumok aláírására. 

 

 

-.-.- 

 

 

 

 

 

 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t 

…/KH/2011. (VI. 21.) határozat 

 

 

Tárgy: EU Önerő Alap támogatás igénylése az ÉMOP-2009-4.3.1/A pályázat keretében 

támogatott, „Közoktatás térségi sajátosságaihoz igazodó szervezése és infrastrukturális 

fejlesztése (Tétényi Úti  Óvoda)” című projekthez  

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 

és az alábbi döntést hozta: 

 

1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Ózd Város Önkormányzata az ÉMOP-

2009-4.3.1/A pályázat keretében támogatott, „Közoktatás térségi sajátosságaihoz 

igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése (Tétényi Úti  Óvoda)” című 

projekthez a saját erő 40 % arányú kiegészítésére, a maximálisan igényelhető 

19.904.382,- Ft összegre támogatási igényt nyújtson be a 2011. évi EU Önerő 

Alapra, a 15/2011.(IV.22.) BM rendeletnek megfelelően. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatás igényléséhez 

szükséges dokumentumok aláírására. 

 

 

Felelős:    

      Dokumentumok előkészítéséért: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály 

vezetője 

  Dokumentumok aláírásáért: Polgármester 

 

Határidő: 2011. október 1. 

 

 

 
 


