Pályázati kiírás
2015. április 10.
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével –
pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló
2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 9. pontja szerint
Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatására,
összhangban
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ávr.),
rendelkezéseivel.
1. A pályázat célja:
A települési önkormányzatoknál felmerülő konténerizált víztisztító és vízkiadó berendezésekhez
(a továbbiakban: szűrőberendezés) kapcsolódó üzemeltetési költségek részleges támogatása.
Támogatás igényelhető a települési önkormányzatoknál 2015. évben felmerülő:
- a honvédelemért felelős miniszter által biztosított szűrőberendezés/szűrőberendezések települési
önkormányzatot terhelő, az üzemeltetési engedély kiadásának napjától számított üzemeltetési
költségeinek, továbbá
- a
szűrőberendezés/szűrőberendezések
rendszerből
való
kivonásához
szükséges
engedélymódosítás költségeinek támogatására.
2. Keretösszeg:
Támogatás folyósítására a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C.
törvény 3. melléklet I. 9. pontja szerint 180,0 millió forint áll rendelkezésre.
3. Pályázók köre:
Települési önkormányzat (a továbbiakban: Pályázó) nyújthat be pályázatot, ha a település
lakosságának átmeneti egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szűrőberendezés került
telepítésre az Ivóvízminőség-javító Program befejezéséig.

4. A támogatás formája:
A pályázattal vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.
5. A támogatás mértéke:
A támogatás:
- a szűrőberendezés üzemeltetésének 2015. január 1. és 2015. december 31. közt felmerült
költségei esetében havonta – 30 napos hónappal számítva – 80.000 forint az arzén mentesítésre,
és 160.000 forint a bór vagy bór és arzén mentesítésre telepített szűrőberendezésenként,
- a szűrőberendezés rendszerből történő kivonásához szükséges engedélymódosítással kapcsolatos
költségek esetében a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj összege, de legfeljebb 14.400 forint
szűrőberendezésenként.
Abban a hónapban, amelyben a szűrőberendezés üzemeltetése engedély alapján megkezdődik, vagy az
engedély módosítása alapján a rendszerből kivonásra kerül, az üzemeltetési költségek támogatása
időarányosan - 30 napos hónappal számítva - vehető igénybe.
Amennyiben a Pályázót általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) levonási jog nem illeti meg a
támogatásból finanszírozott kiadásaival kapcsolatban, a pályázat elbírálása és az elszámolás során a
pályázatban szereplő kiadás ÁFÁ-val növelt (bruttó) értéke kerül figyelembevételre.
Amennyiben a Pályázót az adólevonási jog megilleti a támogatásból finanszírozott kiadásaival
kapcsolatban, a pályázat elbírálása és az elszámolás során a pályázatban szereplő kiadás ÁFA nélküli
(nettó) értéke kerül figyelembevételre.
6. A pályázat benyújtása:
A pályázat benyújtása a kiírás 1. sz. mellékletet képező pályázati adatlap és a 2. és 3. sz. mellékletet
képező nyilatkozatok rögzítésével elektronikus úton, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által
üzemeltett ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati
felületen történik.
A pályázatot papír alapon a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez (a továbbiakban:
Igazgatóság) kell eljuttatni.
A pályázatot papír alapon az Igazgatóságra postai úton történő megküldéssel, vagy az Igazgatóságon
személyesen történő leadással lehet papír alapon benyújtani két példányban. A benyújtási határidőt
megtartottnak kell tekinteni, ha a Pályázó az alább megjelölt határnapon 16:00-ig elektronikusan
rögzítette a pályázati adatlapot, a pályázatot lezárta, valamint a pályázatot papír alapon legkésőbb az
alább megjelölt határnapot követő munkanapon postára adta, vagy az Igazgatóságon személyesen
leadta.
Pályázatok benyújtása folyamatos, a benyújtási határidők:
a) a szűrőberendezés üzemeltetésének költségeinek támogatása esetében elektronikus úton 2015.
május 15.,
b) csak az igazgatási szolgáltatási díj támogatása esetében elektronikus úton 2015. október 30.
A határidők elmulasztása jogvesztő.
A kizárólag papír alapon benyújtott pályázat érvénytelen.

7. Benyújtandó dokumentumok:
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
Benyújtás módja
Benyújtandó dokumentumok:

1.

2.

3.
4.

5.

az ebr42 önkormányzati információs rendszerben
kitöltött, kiírás 1. sz. mellékletét képező Pályázati
Adatlap (papír alapon: aláírva, bélyegzővel ellátva)
az ebr42 önkormányzati információs rendszerben
kitöltött, a pályázati kiírás 2. sz. mellékletét képező
nyilatkozat (papír alapon: aláírva, bélyegzővel
ellátva)
az ebr42 önkormányzati információs rendszerben
kitöltött, a pályázati kiírás 3. sz. mellékletét képező
nyilatkozat (papír alapon: aláírva, bélyegzővel
ellátva)
a vízjogi üzemeltetési engedély másolati példánya
amennyiben igazgatási szolgáltatási díj támogatási
igényét tartalmazza a pályázat, a szűrőberendezés
rendszerből történő kivonását igazoló üzemeltetési
engedély visszavonásáról szóló határozat másolati
példánya

E - elektronikusan,
P - papír alapon,
EP - elektronikusan és papír alapon is

EP

EP

EP
P

P

8. Hiánypótlás:
A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az
Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és 78. §-a alapján végzi.
Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, a pályázat a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére nem továbbítható. Az
Igazgatóság a pályázatot visszaküldi a Pályázónak egy példány megtartásával és egyúttal értesíti, az ok
megjelölésével, hogy pályázata érvénytelen.
Az Igazgatóság a papír alapon beérkezett, felülvizsgált pályázatok egy példányát a pályázat
benyújtását, illetve a hiánypótlások beérkezését követő 8 napon belül továbbítja a miniszter részére,
egyúttal tájékoztatást nyújt az érvénytelen pályázatokról.
9. Pályázat elbírálása:
A pályázatról a miniszter a felülvizsgált pályázat minisztériumba érkezését követő 30 napon belül
dönt.
10. Döntésről való értesítés:
A miniszter döntéséről a Pályázók a döntést követő 3 napon belül értesülnek az ebr42 önkormányzati
információs rendszeren keresztül.
A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.hu honlapon is közzétételre kerülnek.

A nyertes Pályázó (a továbbiakban: Kedvezményezett) a döntés közlését követő 7 napon belül
elektronikus támogatói okiratban értesül a támogatás feltételeiről.
A Kedvezményezett a támogatói okiratban foglalt feltételekre az ebr42 önkormányzati információs
rendszerben 10 napon belül tehet észrevételt. Ennek elmulasztása esetén a támogatói okirat
elfogadottnak tekintendő. Észrevétel esetén a Kedvezményezettel egyeztetni szükséges. Amennyiben
az egyeztetés 30 napon belül nem vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra
való jogosultságát.
A miniszteri döntésről a támogatásban nem részesült Pályázók a döntést követő 10 napon belül az
elutasítás indokait is tartalmazó elektronikus levélben értesülnek.
A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, kifogás benyújtására nincs lehetőség.
11. A támogatás folyósítása:
A támogatást a miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár a támogatói okirat kiadását
követő 10 napon belül egy összegben folyósítja.
12. A támogatás felhasználása:
A támogatás a szűrőberendezés üzemeltetésének 2015. január 1. és 2015. december 31. közt felmerült
költségeinek, valamint a szűrőberendezés rendszerből történő kivonásához szükséges
engedélymódosítással kapcsolatosan megfizetett igazgatási szolgáltatási díj finanszírozására
használható fel.
A támogatás felhasználásának részletes feltételeit a miniszter támogatói okiratban rögzíti.
A támogatás felhasználásának határideje 2016. január 31. A támogatás felett a Kedvezményezett
rendelkezik, felelős annak jogszerű felhasználásáért.
13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése:
A támogatásról a Kedvezményezett a 2015. december 31.-i fordulónappal az éves költségvetési
beszámolójában számol el.
A támogatás felhasználásáról a Kedvezményezett legkésőbb 2016. február 29-ig számlákkal
alátámasztott, pénzügyileg rendezett számlák összesítőjével pénzügyi beszámolót nyújt be
elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, valamint papír alapon két
példányban az Igazgatóság részére . A felhasznált számlák eredeti példányára a Kedvezményezett
köteles rávezetni a „2015. évi Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek
finanszírozásának támogatás terhére elszámolva” záradékot.
Az Igazgatóságnak a pénzügyi beszámoló Ávr. 94. §-a szerinti felülvizsgálatára 21 nap áll
rendelkezésre. Ha ennek során megállapítja, hogy a Kedvezményezett a kapott támogatási összeget a
meghatározott célra nem, vagy csak részben használta fel, erről a pénzügyi és szakmai beszámoló egy
példányának továbbításával egyidejűleg értesíti a minisztert.
A miniszter a pénzügyi és szakmai beszámoló részbeni, vagy teljes elfogadásáról 60 napon belül dönt,
majd értesíti a Kezdeményezettet az Igazgatóságon keresztül.
A jogosulatlanul igénybe vett támogatásról, támogatásrészről a Kedvezményezett az Áht. 53/A. §ának, az Ávr. 78. § (2) bekezdés b) pontja és az Ávr. 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles az
Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni.
Egyéb biztosítékok kikötésétől a támogató az Ávr. 84. § d) pontja alapján eltekint.
A miniszter a támogatói okiratnak az Ávr. 97. § (2)-(3) bekezdések és a 98. § (5) bekezdése szerinti
módosításáról vagy visszavonásáról szóló értesítést az Igazgatóság útján küldi meg a
Kedvezményezettnek, amely alapján az Igazgatóság fizetési felszólítást küld a Kedvezményezettnek.

A támogatás Pályázati kiírásban nem részletezett kérdéseit az Áht., az Ávr. és a támogatói okirat
tartalmazza.
A Pályázók a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos kérdéseikkel a
Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Irodájához (oki@bm.gov.hu) fordulhatnak.

1. számú melléklet
Igénylésazonosító:

Adatlap az átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatására konténerizált
víztisztító és vízkiadó berendezések támogatásához
1. A támogatási igényt benyújtó önkormányzat
a)
b)

Neve:
Címe:
Település:
Irányítószám:
Utca:
Házszám:
Adószáma:
Törzsszáma:
Polgármesterének neve:
Telefonszáma:
Pályázati ügyintéző neve:
Telefonszáma:

c)
d)
e)
f)
g)
h)

2. A HM konténerizált víztisztító és vízkiadó berendezésre vonatkozó adatok
Település/
településrész*

No.

Vízjogi üzemeltetési
engedélyt kiállító
hatóság

Vízjogi üzemeltetési
engedély száma

Vízjogi üzemeltetési engedély
kiadásának dátuma

Arzén, Bór, Bór-Arzén
érintettség**

Támogatási időszak
hossza napokban
kifejezve****

A szűrőberendezés kivonásához
kapcsolódó támogatást
igényelem *****

A megfizetett szolgáltatási díj
összege
(engedély módosítás)******

1
További sorok felvehetők
2. Támogatási kérelmet megalapozó adatok
Település/
településrész

No.

Támogatási időszak
(az üzemeltetési
költségek
vonatkozásában)***

1
További sorok felvehetők
* Ha a településen több szűrőberendezés telepítésére került sor, a szűrőberendezéseket külön-külön soron kell feltüntetni. A közigazgatási területükhöz tartozó
településrészeken telepített szűrőberendezésekre vonatkozóan a településeknek egy adatlapon kell benyújtaniuk igényeiket.
A szennyező anyag(ok) pontos megnevezése szükséges!
Az aktuális igényléshez kapcsolódó üzemeltetési költségek felmerülésének kezdő és végdátumát kell megjelölni. A kezdődátum nem lehet korábbi, mint 2015.
január 1. A végdátum nem lehet későbbi, mint a 2. mellékletben a szűrőberendezés biztosítására vonatkozó igény határnapja. Ha a 2. melléklet szerinti határnap
2016. évre esik, a végdátum 2015. december 31.
****
30 napos hónappal számítva szükséges megadni, tehát 12 hónapos időszak esetén 360 nap. Tört havi nap számítás: ha a támogatási igény kezdetének dátuma
például 12-e, akkor 30-11, azaz 19 nap a támogatási időszak; ha a támogatási igény végének dátuma például 17-e akkor 17 nap a támogatási időszak az adott
hónapban
*****
Igényli: igen / Nem igényli: nem
******
A szűrőberendezés kivonása esetén a vízjogi üzemeltetési engedély módosításával kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díj összege. Abban az esetben kell
kitölteni, ha a 2015. évre vonatkozó támogatási igénye erre is kiterjed. Ha igényli a támogatást, mellékelni szükséges a kiadott hatósági dokumentum(ok)
másolatát.
**

***

Kelt: …………………………………………..

…………………………………………
Aláírás*******, bélyegző:

Az önkormányzat képviseletére jogosult aláírása.

*******

2. számú melléklet
NYILATKOZAT
Alulírott...............................................................................................................................,
mint
a(z)………………………………………………………………………….Önkormányzatának
képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM)
konténerizált ivóvíztisztító és ivóvízkiadó berendezéssel/ekkel az átmeneti ivóvízellátást a település
lakosai számára, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.
25.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti feltételekkel és mennyiségben biztosítani fogom.
Előreláthatóan a HM konténerizált ivóvíztisztító és ivóvízkiadó berendezésre/ekre, a
KEOP……………………………………………………………… számú projekt /KEHOP projekt *
befejezéséig, a megfelelő minőségű egészséges ivóvíz hálózatról történő biztosításáig, azaz:
…………………..év……………….hónap…….napjáig tart igényt az önkormányzat.

Amennyiben a projekt eredményeként az egészséges ivóvíz hálózatról történő szolgáltatása
megkezdődik, és a HM konténerizált ivóvíztisztító és ivóvízkiadó berendezés a rendszerből 2015.
évben kivonásra kerül, ennek tényét a Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Irodája felé a
kivonást alátámasztó dokumentumok, valamint a település(rész) közüzemi ivóvízellátó hálózatából
akkreditált ivóvízmintavétel alapján az ivóvízminőség megfelelőségét bizonyító, az ivóvízminőségvizsgálatra akkreditált laboratóriumból származó ivóvízminta-vizsgálati eredmény megküldésével
haladéktalanul, de legkésőbb a szűrőberendezés rendszerből történő kivonását követő 5 munkanapon
belül elektronikusan és postai úton bejelentem.

Ezen nyilatkozatot a 2015. évi átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek
finanszírozásának támogatása érdekében benyújtott pályázathoz tettem.

Kelt:

,

év

hó

nap

P.H.
polgármester

*Amennyiben KEHOP keretében megvalósuló projektről van szó, azt a „KEHOP projekt”
aláhúzásával jelezze.

3. számú melléklet
NYILATKOZAT
Alulírott...............................................................................................................................,
a(z)………………………………………………………………………….Önkormányzatának
képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy

mint

a) a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és
hitelesek, valamint arra vonatkozóan, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy
egyidejűleg benyújtottam:
igen
nem (aláhúzással jelölje válaszát)
amennyiben igen, mikor és hol nyújtott be:
..............................................................................................................................,………………………
b) az önkormányzat megfelel az Áht. 50 §-ában meghatározott követelményeknek,
c) az önkormányzatnak nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a
költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja,
d) az önkormányzat ÁFA levonási joggal rendelkezik az ivóvízellátással kapcsolatosan a költségvetési
támogatás tekintetében:
igen
nem (aláhúzással jelölje válaszát)
e) az önkormányzat a támogatott tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyekkel
rendelkezik.
f) az önkormányzat jelen pályázat benyújtásakor adósságrendezési eljárás alatt nem áll, és az
önkormányzat vállalja, hogy amennyiben a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatói okirat
érvényessége alatt az önkormányzat ellen adósságrendezési eljárás indul, e tényt az eljárás
megindításától számított 8 napon belül írásban bejelenti a támogatónak.
Ezen nyilatkozatot a 2015. évi átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek
finanszírozásának támogatása érdekében benyújtott pályázathoz tettem.

Kelt:

,

év

hó

nap

P.H.
polgármester

