LAKOSSÁGI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Ivóvízbekötés támogatására
Ózd Város Önkormányzata a Svájci-Magyar Együttműködési Programban ivóvízhálózat fejlesztésre
kapott támogatásban szereplő pénzügyi fedezetből 30 millió Ft-ot „Lakossági ivóvízbekötés” címmel
pályázat útján kíván hasznosítani.
A támogatás célja: a lakossági egyéni ivóvízbekötés kiépítésének támogatása.
A támogatás összege: minden, jelen pályázat keretében létesített új ivóvízbekötés esetében – a
létesítéséhez szükséges műszaki megoldástól függetlenül – egységesen 60.000,-Ft/db (tekintettel az
ÉRV Zrt., mint víziközműszolgáltató előzetes tájékoztatására, hogy új ivóvízbekötés létesítésének
költsége az összes lehetséges műszaki megoldás esetében meghaladja a támogatás összegét, azaz a
bruttó 60.000,-Ft-ot)
A Szolgáltató felé fizetendő önrész összege egy bekötési helyre vonatkoztatva:
-

-

Pályázó saját kivitelezésben megépített-, vagy már meglévő és a célnak megfelelő paraméterekkel
rendelkező betonaknába történő ivóvízbekötés megvalósulása esetén a nyertes Pályázó
Szolgáltató felé fizetendő önrész összege (Ft/db): nettó 10.630,- Ft + 27 % Áfa, bruttó 13.500,Ft, azaz, bruttó tizenháromezer-ötszáz Forint
A Szolgáltató által biztosított műanyag aknába történő ivóvízbekötés megvalósulása esetén a
nyertes Pályázó Szolgáltató felé fizetendő önrész összege (Ft/db): nettó 34.330,- Ft + 27 % Áfa,
bruttó 43.600,- Ft, azaz, bruttó negyvenháromezer-hatszáz Forint

A támogatás forrása: „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és
fenntartható irányítása” elnevezésű, a Svájci-Magyar Együttműködési Programból (SH/3/13)
történik. A keret vissza nem térítendő támogatásként, utófinanszírozással valósul meg.
A támogatást Ózd Város Önkormányzata a lakosság és az ÉRV ZRt, mint szolgáltató által megkötött
megállapodás alapján az ÉRV ZRt részére közvetlenül, utófinanszírozással fizeti meg.
Az ÉRV ZRt jelen pályázat keretében támogatott ivóvízbekötéseket 2017. május 15- ig a kiviteli tervek
elkészítésével együtt megvalósítja.
A lakossági ivóvízbekötés igényléséhez kapcsolódó támogatási kérelmek benyújtásának,
elbírálásának és a támogatott pályázatok lebonyolítása folyamatának főbb lépései:
- Az Önkormányzat a hivatkozott lakossági pályázati felhívást a rendelkezésére álló
kommunikációs csatornákon (az Önkormányzat honlapján, az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján) keresztül teszi közzé.
- A Pályázók a Megállapodás 1. mellékletében található Pályázati Megrendelő Adatlap kitöltésével
nyújthatják be a pályázatukat az Önkormányzathoz.
- A pályázatok beérkezését követően az Önkormányzat ellenőrzi a jogosultsági kritériumoknak
való megfelelést;
- Az ellenőrzést követően az Önkormányzat dönt a támogatás odaítéléséről (a támogatás odaítélése
a pályázati feltételek fennállása esetén a beérkezések sorrendjében folyamatosan történik a
rendelkezésre álló forrás kimerüléséig) és a beadott, támogatásra jogosult lakosok Pályázati
Megrendelő Adatlapjait ellenjegyzi, majd átadja azokat a Szolgáltatónak.
A további ügymenet a Szolgáltató hatáskörében történik.
- A Szolgáltató az Önkormányzat által hozzá megküldött ellenjegyzett pályázati
dokumentumokban foglaltakat helyszíni bejárással egybekötve, elsődlegesen műszakilag és
értékesítési szempontból felülvizsgálja.
- A nyertes Pályázók a Szolgáltató általi felülvizsgálatot követően tájékoztatást kapnak a
Szolgáltatótól a további ügymenetről.

-

A nyertes Pályázókkal a Szolgáltató egyedi megállapodást köt a beadott megrendelő szerinti
ivóvízbekötés létesítésére vonatkozóan.
A Szolgáltató ezt követően az egyedi megállapodásban foglaltak szerint elvégzi az ivóvízbekötés
terveztetését és a kivitelezését.
A Szolgáltató az ivóvízbekötés kivitelezését követően a vízmérő élőre kötését tanúsító
dokumentum megküldésével tájékoztatja az Önkormányzatot a megvalósulásról.

Jogszabályi háttér:
2011. évi CCIX tv. 55§
(1) Az ingatlan tulajdonosa - ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik - köteles az
ingatlant a víziközmű-rendszerbe beköttetni és a víziközmű-szolgáltatást igénybe venni, ha
a) az ingatlant határoló közterületen olyan, a közműves ivóvízellátás vagy a közműves
szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosítását szolgáló víziközmű-rendszer helyezkedik el, amihez ivóvízbekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték és azok műtárgyai kiépítésével közvetlenül csatlakozni
lehet, és
b) az ingatlanon felépített épületre használatbavételi vagy fennmaradási engedélyt adott, továbbá a
használatbavételt tudomásul vette az építésügyi hatóság vagy az erre irányuló eljárás folyamatban van.
Pályázati feltételek:
a) Pályázók köre:
A támogatására kizárólag ivóvízbekötéssel nem rendelkező ingatlanok tulajdonosai pályázhatnak,
mint támogatást igénylők.
b) Támogatásra csak a még meg nem valósult munkákkal lehet pályázni.
c) A pályázó a támogatás igénylésével vállalja, hogy a szolgáltató ÉRV ZRt- vel (továbbiakban:
Szolgáltató) a kivitelezéshez szükséges megállapodást megköti, továbbá vállalja a szükséges önerő
megfizetését a Szolgáltató részére.
d) A pályázó vállalja a Megrendelő adatlapban és Megállapodásban foglaltak maradéktalan betartását,
különös tekintettel a vízmérő akna és házi ivóvízhálózat kialakítására, valamint a Szolgáltatóval
történő közüzemi szolgáltatási szerződés megkötését és az abban foglaltak betartását.
Benyújtandó dokumentumok:
A pályázó magánszemély
Amennyiben a pályázó magánszemély és saját maga jár el:
 tulajdonjogának igazolása céljából 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap
 több tulajdonos esetén: a tulajdonostársak hozzájárulása (1.sz. melléklet)
Amennyiben a pályázó magánszemély és nem saját maga jár el:
 az előző pontban szereplő igazolások a tulajdonostól
 tulajdonosi hozzájárulás abban az esetben, ha az ingatlanban nem a tulajdonos lakik
(1. sz. melléklet)
A pályázati kiírás 2. sz. mellékletének („Megrendelő adatlap”) teljes körűen kitöltött és a pályázó
által aláírt eredeti példánya.
A PÁLYÁZAT FOLYAMATA
Pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatokat papíralapon, zárt borítékban lehet benyújtani.
Benyújtási határidő:
2017. január 31-ig van lehetőség pályázat benyújtására az alábbiak szerint
Személyesen: 3600 Ózd, Városház tér 1.; 209. számú iroda; ügyintéző: Mudriczki Péterné

Postai úton, zárt borítékban, ajánlott küldeményként: Ózd Város Önkormányzat
Településfejlesztési Osztály, Mudriczki Péterné részére címezve (3600 Ózd, Városház tér 1.),
a borítékra írják rá: „Lakossági ivóvízbekötés pályázat”
A pályázat 1. és 2. sz. melléklete személyesen átvehető az ÉRV ZRt Ózdi Ügyfélszolgálati Irodájában.
Hiánypótlás:
Amennyiben a pályázó hiányosan nyújtja be pályázatát, Ózd Város Önkormányzata a pályázat
benyújtási határidejét követő 10 munkanapon belül a pályázót – a pályázati adatlapon feltüntetett
címre elküldött– egyszeri alkalommal, kézbesítési visszaigazolást kérve, a teljes körű hiánypótlás
lehetőségét megadja.
A hiányzó dokumentum(ok) benyújtására kizárólag postai úton, ajánlott küldeményként van
lehetőség a hiánypótlásra való felszólítást követő 5 munkanapon belül.
A pályázatok elbírálása:
A pályázatok benyújtására a nyitva álló pályázati határidőn belül van lehetőség. A támogatás odaítélése
a pályázati feltételek fennállása esetén a beérkezések sorrendjében folyamatosan történik a
rendelkezésre álló forrás kimerüléséig.
A beérkezett pályázati igények elbírálásáról a szolgáltató az Önkormányzat tájékoztatása alapján a
pályázat beérkezést, vagy hiánypótlás előírása esetén annak beérkezését követő 15 munkanapon belül a
nyertes pályázókat értesíti.
Kizáró okok:
- a pályázatban megjelölt ingatlanon az ivóvízbekötés műszaki okokból nem megvalósítható
- a pályázati támogatás nem használható fel díjtartozásból eredő szolgáltatás megszüntetés
visszaállítására
- a pályázónak a Szolgáltató felé más felhasználási hellyel kapcsolatban díjtartozása van
- a pályázó nem teljesíti a jelen pályázati felhívásban meghatározott feltételeket
Nyertes pályázat esetén:
A támogatást elnyert pályázónak az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül az ÉRV Zrt-vel
ivóvízbekötés létesítésére megállapodást kell kötnie valamint ezzel egyidejűleg a támogatási összegen
felül szükséges önerőt az ÉRV ZRt Ózdi Ügyfélszolgálati Irodájának pénztárában köteles befizetni.
Az önerő összege:
 műanyag aknás kivitel bruttó 43.600,- Ft
 betonaknás kivitel bruttó 13.500,-Ft
Az önerő befizetésével egyidejűleg a Szolgáltató és a nyertes pályázó Megállapodást köt (3. sz.
melléklet).
Ózd Város Önkormányzata a pályázat alapján elnyert támogatás felhasználását az Ózdi Polgármesteri
Hivatal Településfejlesztési Osztálya közreműködésével ellenőrzi.
A Megállapodás megkötésének-, illetve az önerő befizetésének meghiúsulása esetén, a pályázaton
elnyert összegre a pályázó a továbbiakban nem tarthat igényt.
Elszámolás
Az elszámolás a pályázati felhívás alapján kötött Megállapodásban meghatározottak szerint történik.
INFORMÁCIÓ
A pályázat benyújtásával kapcsolatban Ózd Város Polgármesteri Hivatalának illetékes szervezeti
egységénél lehet érdeklődni:
Ózd Város Önkormányzata Településfejlesztési Osztály
3600 Ózd, Városház tér 1.; 209. számú iroda
ügyintéző: Mudriczki Péterné
telefonszám: +36 (48) 574 130
e-mail cím: tvo@ozd.hu

A Megállapodással és a kivitelezéssel kapcsolatban a Szolgáltató az alábbi elérhetőségeken áll a nyertes
pályázók rendelkezésére: Cím: 3600 Ózd, 48-as út 4.
Nyitvatartási idő:
Telefon: 06-48/471-509 3. menüpont
e- mail: bejelentes110@ervzrt.hu
Mellékletek:
1.
Tulajdonosi hozzájárulás minta
2.
Megrendelő adatlap minta
3.
Megállapodás minta
Ózd, 2016. december 09.

h:
k-sz-cs:
p:

07.00-18.00
07.00-14.30
07.00-13.00

