PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása
Pályázat kódszáma: LSZT-2018
2018. március
1. A pályázati konstrukció tárgya, célja
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Képviselő-testülete (a továbbiakban: Pályázat
kiíró) 179/2016 (III.31.) Gye. Kt. határozata alapján pályázatot tesz közzé
cselekvőképes
nagykorú
természetes
személyek
részére,
a
település
szennyvízhálózatára történő csatlakozás támogatására.
A pályázattal, a gyomaendrődi lakóhellyel rendelkező cselekvőképes nagykorú
természetes személyek, támogatással csökkentett beruházási áron jogosultak a házi
szennyvíz csatlakozási pont kiépítésére.
A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen a környezet és talajvédelem.
2. A pályázati konstrukció forrása
A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában kerül folyósításra.
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 1.465.000 Ft.
3. A támogatás igénybevételére jogosultak köre
Jelen pályázati forrásból támogatást az a 2018. március 31. előtt létesített
gyomaendrődi lakóhellyel rendelkező cselekvőképes nagykorú természetes személy
kaphat, akit a tulajdonában lévő, Gyomaendrőd közigazgatási területén álló, a
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. § szerinti lakásnak minősülő ingatlana után a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11. § (1) bekezdése szerinti
talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli.
4. A támogatható tevékenységek köre
A pályázati támogatás a 3. pontban foglalt lakás talajterhelési díjfizetési
kötelezettséget keletkeztető állapotának megszüntetésére nyújtható be. A pályázat
benyújtásának feltétele, hogy a pályázó előzetesen beszerezze az Alföldvíz Zrt
Szolgáltatói hozzájárulását. Egy személy csak egy pályázatot nyújthat be.
5. A költségek meghatározásának szabályai
Pályázat kizárólag az Alföldvíz Zrt. (5500 Gyomaendrőd, Fő út 83.) által kiadott
Szolgáltatói hozzájárulásban foglalt költségvetés alapján nyújtható be.
A lakóépület és a szennyvízcsatlakozó pont közötti összekötő szennyvízvezeték
kiépítése nem támogatott költség.
6. A pályázattal elnyerhető támogatás

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, melyet a Támogató a
Támogatott és a kivitelező között létrejött 1. melléklet szerinti engedményezési
szerződés alapján közvetlenül a kivitelezőnek folyósít.
A támogatás összege:
A szennyvíz csatlakozási pont kiépítési költségeinek 50 százaléka, de legfeljebb
100.000 Ft.
A támogatást a Támogatói Okirat kézhezvételét követően lehet igénybe venni a
kivitelezési szerződés aláírásával.
A támogatás folyósításának feltétele, hogy a Pályázó a csatlakozási pont
megrendelésekor a saját forrást a Kivitelezőnek megfizesse.
7. A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók
A pályázatotok benyújtására nyitva álló idő: A rendelkezésre álló forrás kimerüléséig,
legkésőbb 2018. december 31-ig folyamatosan.
A Pályázókat pályázati díj nem terheli.
8. Pályázatok feldolgozása
A benyújtásra került pályázatok a benyújtás sorrendjében folyamatosan kerülnek
feldolgozásra.
A befogadott pályázatok esetében a pályázat hiánytalan benyújtásától számított 90
munkanapon belül, a Pályázat kiíró dönt a pályázatok:
·
támogatásáról;
·
tartaléklistára helyezésről;
·
elutasításáról.
A Pályázókat a döntésről a döntés meghozatalát követő 15 napon belül
tájékoztatja. A vissza nem térítendő támogatásban részesülő Pályázók részére a
Támogató Támogatói
Okiratot és a
támogatás
Kivitelezőre
történő
engedményezésére vonatkozó kétoldalúan aláírandó szerződést küld a pályázók
részére.
9. A pályázati anyagok beszerzésének lehetőségei
A Pályázati Felhívás a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán
és a www.gyomaendrod.hu honlapon érhetőek el.
1. melléklet
Engedményezési szerződés
a „Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása” programra
Engedményező (jogosult) adatai
Név:
………………………………………
Állandó lakcím:
………………………………………

Adóazonosító jel:

………………………………………

Engedményes adatai
ALFÖLDVÍZ Regionális Viziközmű-szolgáltató Zrt.
Székhely:
5600 Békéscsaba, Dobozi út. 5.
Adószám:
13100887-2-04
Bankszámlaszám:
10402609-26017989-00000000
Számlavezető bank:
K&H Bank
Képviseli:
Tinkáné Zvara Erzsébet divízióvezető és Pálos Tamás
divízióvezető-helyettes
(továbbiakban együttesen: Szerződő felek) mely létrejött a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:193. § alapján, alulírott helyen és
napon, az alábbi feltételek szerint:
1. Előzmények
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő testületének ……. sz. határozatával a
lakossági szennyvíz-csatlakozási pont kiépítésére vonatkozó pályázat eredményeként
az Engedményező részére …………Ft támogatási összeg került megállapításra.
A Felek közös megegyezés alapján az alábbi engedményezési megállapodást kötik.
2. A szerződés tárgya
Szerződő felek jelen megállapodás aláírásával rögzítik, hogy az 1. pont szerint a
Lakossági szennyvíz-csatlakozási pont kiépítésére vonatkozó pályázat eredményeként
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete által az Engedményező
részére megállapított - így az Engedményezőnek Gyomaendrőd Város
Önkormányzatával, mint Kötelezettel szemben fennálló - összesen ……. Ft (azaz ……..
forint) támogatási összeget ingyenesen az Engedményesre engedményezi. Az
Engedményes az engedményezést elfogadja.
3. Felek egyéb megállapodásai
3.1. A Felek rögzítik, hogy az engedményezés folytán a jogosult helyébe az Alföldvíz
Zrt., mint Engedményes lép, mely alapján az engedményezett támogatási összeg
folyósítása kizárólag az Engedményesnek teljesíthető. Ezen ténnyel kapcsolatban a
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés egy példányát Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának, mint Kötelezettnek megküldik, mely alapján a Kötelezett a
szerződés kézhezvételének napjától kizárólag az Engedményes részére teljesíthet a
jelen engedményezési szerződés szerint, a nevére és címére kiállított bruttó 100.000
Ft összegről kiállított számla alapján átutalással a számlán feltüntetett 15 napos
fizetési határidőn belül.

3.2. A Felek rögzítik, hogy a szennyvíz-csatlakozási pont kiépítésének a 3.1. pont
alapján fennmaradó összegét külön számla alapján az Engedményező fizeti meg az
Engedményes részére.
3.3. Az Engedményező kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott követelés
vonatkozásában harmadik személynek nincsen olyan joga, amely az Engedményesnek
a jelen szerződésből származó jogainak gyakorlását akadályozza, vagy meghiúsítja.
A szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben
a Polgári Törvénykönyvről szóló, 2013. évi V. törvény – különösen annak
engedményezésre vonatkozó – szabályait tekintik irányadónak.
Jelen megállapodást a felek elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
2018 év …………………..….…hónap……………nap
………………………………..…..
Engedményező aláírása

……………………………………..
Engedményes aláírása

2. melléklet
Meghatalmazotti nyilatkozat minta
Alulírott
Név: ………………………………………..………………………
Állandó lakcím: ………………………………………..………………………
Adóazonosító jel: ………………………………………..………………………
meghatalmazom
Név: ………………………………………..………………………
Születési hely, dátum: ………………………………………..………………………
Személyazonosító igazolvány száma: ………….…………………….………………………
Állandó lakcím: ………………………………………..………………………
hogy az „Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása” programra nevemben
pályázatot nyújtson be, és a pályázattal kapcsolatos ügyintézés során helyettem és
nevemben teljes körűen eljárjon.
Keltezés: ………………….., ……… év ….… hó ……. nap
………………………………..…..
Meghatalmazó aláírása
Tanúk: 1.

……………………………………..
Meghatalmazott aláírása
2.

Név: ....................................................................
Lakcím: ...............................................................
Szig. szám: .........................................................
Aláírás: ...............................................................

Név: .....................................................................
Lakcím: ...............................................................
Szig. szám: ..........................................................
Aláírás: ................................................................

Pályázati adatlap
a „Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása” programhoz
Pályázó adatai
Név:
………………………………………………………
Állandó lakcím:
………………………………………………………
Születési hely, idő:
………………………………………………………
Anyja neve:
………………………………………………………
Adóazonosító jel:
………………………………………………………
Pályázó telefonszáma:
………………………………………………………
Pályázatban résztvevő ingatlan címe:………………………………………………………
Szolgáltatói hozzájárulás iktatószáma:………………………………………………………
Szolgáltatói hozzájárulás szerinti kivitelezési költség:…………………………………….
Igényelt támogatás összege:
………………………………………………………
Önerő összege:
………………………………………………………
Nyilatkozat
Alulírott a „Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása” pályázati konstrukció
vonatkozásában kijelentem, hogy a pályázati adatlapon Pályázóként megjelölt
természetes személynek:
• nincs lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható
köztartozása (kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést
engedélyezett);
• rendelkezik magyar adóazonosító jellel;
• az adatlapon megadott adatok, információk és dokumentumok teljes körűek,
valódiak, hitelesek.
Tudomásul veszem, hogy
• a kivitelezés a Támogatói Okirat rendelkezésre állásáig nem hajtható végre;
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény (Knyt.)
– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
(Érintettség
esetén
közzétételi
kérelem
benyújtása
szükséges,
mely
a https://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/srv/letoltheto/kozpenz_kozzeteteli_kerelem.do
c címen érhető el.)
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint
intézkedtem:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy
kezdeményeztem.

az

érintettség

közzétételét

külön

űrlap

csatolásával

Kelt: Gyomaendrőd, 2018. …………. hónap ……nap.

………………………………………
Pályázó aláírása

