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Tisztelt Közgyőlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005-ben indította el a közcsatornával nem
rendelkezı ingatlantulajdonosok részére a rákötést segítı pályázati programját. Az
önkormányzat a program segítségével támogatni kívánja azon fogyasztókat, akik ingatlana
elıtt közcsatorna húzódik, de még nincsenek arra rákötve. Az önkormányzat 2013. évi
költségvetésében a Környezetvédelmi Alapon belül 1.600.000.-Ft szerepel ezen cél
megvalósítására.
A Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. által rendelkezésünkre bocsátott lista, valamint a
Polgármesteri Hivatal Adó osztályának adatai alapján, városunkban kb. 100 ingatlant érinthet
a közcsatornára történı rákötés támogatási rendszere.
A közcsatornára történı rákötés (bekötıvezeték mőszaki megvalósulása) költségei
ingatlanonként igen eltérıek lehetnek, átlagosan 160.000.-Ft + ÁFA költségigénnyel lehet
számolni, de szélsıséges esetekben a költségek 50.000.-Ft + ÁFA-tól, akár 350.000.-Ft +
ÁFA-ig is terjedhetnek. Azon utcákban, ahol már korábban kiépült a közcsatorna, nagyobb
számban azon fogyasztók nem kötöttek rá a hálózatra, ahol az átlagosnál magasabb
költségigények merültek fel, illetve a szociális helyzetük miatt nem tudták biztosítani a
szükséges forrást.
A támogatás igénybevételi módjának alapelvei:
A támogatás igénybevételéhez pályázat útján juthatnak hozzá magánszemélyek. A pályázati
dokumentációkat (pályázati felhívás, pályázati adatlap, értékelés, támogatási megállapodás
tervezet) a Polgármesteri Hivatal elkészítette. A vissza nem térítendı támogatást a
bekötıvezeték mőszaki megvalósulására (tisztítóidom elfolyó oldaláig) lehet felhasználni
(ingatlanonként max. bruttó 150.000.-Ft). A támogatást az Önkormányzat közvetlenül a
pályázónak utalja át. A támogatás igénybevételére a nyertes pályázó az önkormányzattal köt
szerzıdést.
A pályázat benyújtásának alapfeltételei:
-

a támogatás igénybevételére csak magánszemély nyújthat be pályázatot,
pályázó a közcsatorna kiépítésével érintett ingatlan tulajdonosa és állandó lakosa kell
legyen,
engedélyezési terv (mellékletként tartalmaznia kell a Vízmő Kft. szolgáltatási
hozzájárulását víziközmő hálózat létesítéséhez, valamint egy árazott költségvetést).

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
-

szociális helyzet,
önerı aránya,
kisebb fajlagos költség az elvezetett szennyvízmennyiségre vonatkoztatva,
pályázó számlákkal igazolt szippantást végeztetett az erre jogosult Szekszárdi Víz- és
Csatornamő Kft-vel az elmúlt évben.

A pályázattal kapcsolatosan az alábbi határidık kerülnek meghatározásra:
-

Pályázatok benyújtásának határideje: egész évben folyamatos (a végsı határidı 2013.
december 31.)

-

Értékelési határidık:
I. forduló: A 2013. június 30-ig benyújtott pályázatokról a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság 2013. július 30-ig dönt.
II. forduló: A 2013. december 31-ig benyújtott pályázatokról a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága 2014. február 15-ig dönt.

-

A rákötés megvalósításának határideje:
I. fordulóban nyertes pályázatok esetében: 2013. szeptember 15.
II. fordulóban nyertes pályázatok esetében: 2014. április 30.

A pályázatok beérkezési sorrendjében történik a pályázatok elbírálása és kifizetése.
Amennyiben a pénzügyi keret kimerül, a hátralévı pályázatok átkerülnek a következı év
költségvetési keretére.
Kérem a Tisztelt Közgyőléstıl az elıterjesztés támogatását és a határozati javaslat
jóváhagyását.

Szekszárd, 2013. március 5.

Märcz László
Igazgatóság vezetı

HATÁROZATI

JAVASLAT

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a közcsatornára történı
rákötés 2013. évi támogatása pályázati felhívásának, pályázati adatlapjának, az értékelés
szempontrendszerének dokumentációját elfogadja.
A Közgyőlés megbízza a Polgármesteri Hivatalt a pályázat lebonyolításával és az értékelés
elkészítésével.
A Közgyőlés felhatalmazza a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot, hogy az értékelés alapján
döntsön a támogatottak személyérıl.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a nyertes pályázókkal megkötendı támogatási
megállapodás aláírására.

Határidı: 2014. február 15.
Felelıs: Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Pályázati felhívás
Közcsatornára történı rákötés támogatása 2013.
Kiíró neve, címe, telefon és telefax száma:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. tel: 74/504-100, fax: 74/419-618
A pályázat címe: Közcsatornára történı rákötés támogatása 2013.
A pályázat célja: A szociálisan rászoruló lakosság közcsatornára történı rákötésének
támogatása.
Támogatható tevékenység:
Bekötıvezeték mőszaki megvalósítása a szennyvíztisztító idom elfolyó oldaláig. Nem
igényelhetı támogatás a pályázat meghirdetése elıtt már megvalósult bekötıvezetékre,
valamint új építéső ingatlanok bekötésére. Új építéső alatt azt az ingatlant kell érteni, amelyik
még nem rendelkezik használatbavételi engedéllyel és az engedély feltétele a szennyvíz
bekötıvezeték kiépítése.
A támogatás igénybevételére jogosultak köre:
Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén élı azon magánszemély, aki a
belterületi ingatlana elıtt kiépített közcsatornára mőszakilag rá tud kötni és
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy
- fogyatékossági támogatásban részesül vagy
- rendszeres szociális segélyben részesül vagy
- a háztartásban az egy fıre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíjminimum 250
%-át (71.250 Ft) vagy
- egyedül élı esetén a jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíjminimum 300 %-át
(85.500 Ft) vagy
- legfeljebb 8 millió Ft összegő lakáscélú hitellel rendelkezik és más, a bekötésre
tervezett ingatlanon kívül egyéb ingatlan, vagy nagyértékő (2 millió Ft) gépjármő
nincs a pályázó és a vele közös háztartásban élı hozzátartozó tulajdonában. Ebben az
esetben a havi hiteltörlesztés összege beszámításba kerül a pályázó jövedelmébe.
Devizahitel esetén a pályázat benyújtásának napján érvényes MNB deviza
középárfolyam alapján kerül kiszámításra a hitel összege.
A támogatás jellege, mértéke:
A vissza nem térítendı támogatást (a bekerülési költség 50%-a, de ingatlanonként maximum
150.000.- Ft) a bekötıvezeték mőszaki megvalósítására (tisztítóidom elfolyó oldaláig) lehet
felhasználni.
Miután a nyertes pályázó a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft-vel megkötötte a
megállapodást és befizette a benne foglalt elıleget, a dokumentumok bemutatását követıen a
pályázó és az Önkormányzat között kétoldalú megállapodás készül, mely alapján az
Önkormányzat a támogatási összeget közvetlenül a pályázónak fizeti ki.

A támogatás feltételei:
-

pályázó a közcsatornára rákötendı ingatlan tulajdonosa, vagy vagyoni értékő jog
jogosultja, vagy a közüzemi díjat fizetı bérlıje kell legyen, további feltétel, hogy az adott
ingatlanon életvitelszerően lakik, melyet a lakcímigazolvány másolatával igazol,
a pályázónak vállalnia kell, hogy a közcsatornára történı rákötést a kitőzött határidıig
megvalósítja,
a pályázónak és a vele közös háztartásban élı hozzátartozójának nem lehet adó- és
köztartozása,
a pályázónak és a vele közös háztartásban élı hozzátartozójának nem lehet 3 hónapot
meghaladó vízdíj tartozása a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. felé,
pályázati adatlap teljes mértékő kitöltése.

-

A pályázat kötelezıen csatolt mellékletei:
-

pályázati adatlap,
engedélyezési terv,
a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. szolgáltatói hozzájárulása vízi közmő hálózat
létesítéséhez,
tételes beárazott költségvetés,
lakcímigazolvány másolata,
a megelızı évben szippantásból származó költségek számlákkal történı igazolása,
a hivatkozott szociális helyzetre vonatkozó jogosultságot igazoló dokumentumok
fénymásolata,
a pályázó és a vele közös háztartásban élı hozzátartozók kereset igazolása,
bérlı esetén a bérleti jogviszony igazolása és a közüzemi számla másolata
lakáscélú hitel esetén a hitel fennállásának és a havi törlesztı részlet összegének igazolása,

-

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
-

szociális helyzet,
önerı aránya,
kisebb fajlagos költség az elvezetett szennyvízmennyiségre vonatkoztatva,
megelızı évben elszállított szennyvízmennyiség magas aránya a vízfogyasztáshoz
mérve.

A pályázat benyújtásának feltételei, határideje:
A pályázatokat a pályázati adatlapon, a megjelölt mellékletekkel együtt, egy eredeti
példányban kell benyújtani, zárt borítékban. A borítékra rá kell írni: „Pályázat
közcsatornára történı rákötés támogatására 2013”. A pályázatot Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Városigazgatási és Rendészeti Osztályán lehet személyesen,
vagy postai úton, ajánlott küldeményként benyújtani. Cím: Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
A pályázatok benyújtási határideje: 2013. december 31.
A pályázati tájékoztató és adatlap letölthetı Szekszárd Megyei Jogú Város honlapján a
www.szekszard.hu címen a digitális ügyfélszolgálat/ környezetvédelem menüpont alatt,
valamint átvehetı a Polgármesteri Hivatal Városigazgatási és Rendészeti Osztályán az alábbi
napokon és idıpontokban:



hétfı, szerda 800 - 1630 óra között.

Hiánypótlásra egy esetben van lehetıség.
A támogatás odaítélése:
A benyújtott pályázatok értékelését a Polgármesteri Hivatal Városigazgatási és Rendészeti
Osztálya készíti el, mely alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága dönt a támogatás odaítélésérıl.
A 2013. december 31-ig folyamatosan beérkezı pályázatokat a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság két alkalommal bírálja el (2013. július 30. és 2014. február 15.).
A döntésrıl a pályázók a döntést követı 8 napon belül írásbeli értesítést kapnak. A nyertes
pályázók listája Szekszárd Megyei Jogú Város honlapján (www.szekszard.hu) is megjelenik.
Pályázati információ:
A pályázattal kapcsolatban bıvebb felvilágosítás kérhetı a Polgármesteri Hivatal II.emelet
45/b. sz. irodájában, illetve a 74/504-107-es telefonszámon, valamint a laura@szekszard.hu email címen Kappelné Páll Laura környezetvédelmi referenstıl.

Pályázati adatlap
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiírt, közcsatornára történı rákötés
támogatása 2013 címő pályázathoz
Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetőkkel vagy számítógéppel kitölteni!
PÁLYÁZAT CÍME:
Közcsatornára történı rákötés támogatása
PÁLYÁZÓ ADATAI:
Név:
Születési hely, dátum:
Anyja neve:
Pályázó állandó lakcíme
Utca/tér:
Pályázó telefonszáma:
Pályázó bankszámlaszáma: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _
Csak abban az esetben szükséges megadni, ha Pályázó rendelkezik bankszámlával.

TERVEZETT BERUHÁZÁS HELYSZÍNE:
A beruházással érintett ingatlannal kapcsolatos adatok
Cím:
Az ingatlan tulajdonosa(i):
Bejelentett állandó lakosok száma:
2012. évi vízfogyasztás:
2012. évi szippantott szennyvízmennyiség:

fı
m3
m3

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének a települési folyékony hulladék - szippantott szennyvíz - összegyőjtésére, elszállítására, és
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/1997. (I.30.) Kgy rendelete alapján a város közigazgatási területén a közszolgáltatást a
Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft látja el. Ezen adat a Vízmő Kft által a 2012. évben elszállított szippantott szennyvízmennyiség
(számlákkal igazolt).

AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK:
A beruházás várható költsége:

Ft (bruttó)

(a tisztítóidom elfolyó oldaláig)

Ebbıl
saját forrás:

Ft (bruttó)

igényelt támogatás:

Ft (bruttó)

Az igényelt támogatás felsı határa bruttó 150.000.-Ft.

SZOCIÁLIS HELYZET:
Pályázó havi nettó átlagjövedelme*:

Ft

Jövedelem megnevezése: ____________________________
Közös háztartásban élı neve:

Születési idı
(év, hó, nap)

Havi nettó átlagjövedelem*
összege
megnevezése

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
*

A pályázat benyújtását megelızı három havi nettó átlagjövedelem.

Jövedelem: munkabér, alkalmi munkából szerzett jövedelem, öregségi, rokkantsági nyugdíj, GYES, GYED, GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj, árvaellátás, rendszeres, átmeneti szociális járadék, rendszeres szociális segély, ápolási díj, munkanélküli járadék,
vállalkozói tevékenységbıl származó, lakáshasznosításból származó jövedelem, ösztöndíj, táppénz, özvegyi nyugdíj, stb…
Az adatlappal együtt kötelezıen benyújtandó mellékletek:
- engedélyezési terv (mellékletként tartalmaznia kell a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft szolgáltatói hozzájárulását víziközmő hálózat
létesítéséhez, valamint egy árazott költségvetést),
- 2012. évi szippantott szennyvíz elszállításáról kiállított számlák másolata (amennyiben pályázó ezzel rendelkezik),
- a háztartásban élık jövedelemigazolásai.

Büntetıjogi felelısségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a pályázatomban közölt adatok a
valóságnak megfelelnek!
Dátum:
…………………………………
aláírás

Értékelési szempontok
1. 2012. évi fogyasztott vízmennyiség ↔ elszállíttatott szennyvízmennyiség aránya (%)
2. Elvezetett szennyvízmennyiségre vonatkoztatott fajlagos költség a 2012. évi adatok
alapján
Viszonyszám meghatározása: a bekerülési költség és a 2012. évi vízfogyasztás osztásából
kapott eredmény adja meg a fajlagos költség viszonyszámát.
3. Szociális helyzet
Havi nettó átlagjövedelem
4. Önerı aránya
A vállalt saját erı %-os aránya a bekerülési költséghez viszonyítva

