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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A vízgazdálkodásért felelős miniszter – a nemzetgazdasági miniszterrel és az emberi erőforrások 
miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdetett a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I. 1. pont szerint Lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás támogatására. 
 
A pályázat célja azon települések támogatása, amelyekben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal által kibocsátott működési engedéllyel rendelkező víziközmű-szolgáltató által végzett lakossági 
közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás költségei a víziközmű-szolgáltatás lakossági 
felhasználásból származó árbevételt jelentősen meghaladják.  
 
A pályázati célra összesen 4.450 millió forint áll rendelkezésre. 
 
A pályázati kiírás szerint több települést ellátó víziközmű rendszer esetén van lehetőség gesztor 
önkormányzat kijelölésére, azonban az üzemeltető tájékoztatása alapján, ez bonyolulttá tenné a pályázat 
benyújtását. Emiatt ugyanúgy, mint előző évben minden egyes önkormányzatnak külön-külön kell az 
igényt benyújtania. 
 
A pályázatokat 2016. április 21-ig kell rögzíteni és lezárni az Önkormányzati Előirányzat-gazdálkodási 
Modul nevű elektronikus rendszerben, papír alapon legkésőbb a lezárást követő munkanapon kell 
benyújtani a Magyar Államkincstár Igazgatóságához. A pályázathoz mellékelni kell többek között a 
pályázatban meghatározott nyilatkozatokat és a támogatási igény benyújtását elfogadó Képviselő-
testületi határozatot. (a nyilatkozatokat tájékoztatásul mellékeljük) 
 
A víziközmű üzemeltető ÉRV ZRt. ez évben is vállalta a pályázatok papír alapú benyújtását, amennyiben 
azt részükre megküldjük. 
 
Kérjük a határozati javaslat elfogadását. 
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 
ráfordításainak csökkentésével kapcsolatos támogatási igény benyújtására tett javaslatot megismerte, 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat a 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak 
csökkentésére a 2016. március 22-i Pályázati kiírásnak megfelelően támogatási igényt nyújt be a 
Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságához. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázathoz szükséges adatlapok, 
nyilatkozatok aláírására, és a pályázat benyújtására. 

  Határidő: 2016. április 21. 
Felelős: polgármester 

 
Pásztó, 2016. április 4. 
 
 
 Dömsödi Gábor 
 polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
     Dr. Gajdics Gábor 

jegyző 



 

  
 
Szám:    /2016.      1.  számú nyilatkozat 
Ügyintéző: Szklenár Katalin/Lőrik Réka 
Tel.: (06-32) 460-155 / 41 mellék 
 
 

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT 
a nem állami tulajdonú víziközműből ellátott települések önkormányzata részéről 

 

Alulírott Dömsödi Gábor Pásztó város polgármestere igazolom, hogy a pályázatban 
közölt fajlagos ráfordítási adatok a 2016. évi lakossági közműves ivóvízellátás, 
szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatás-támogatás igénylésének és elbírálásának 
részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes 
módozatainak ellentételezéséről szóló pályázati kiírásban szereplő feltételeknek 
megfelelő tartalmúak.  
 
A pályázat bejelentéséről – a csatolt tartalommal – a képviselő-testület a 
........................................ számú határozatot hozta (a képviselő-testületi határozat hiteles 
másolata mellékelve).  
 
Egyúttal kötelezettséget vállalok arra, hogy a fajlagos ráfordításnál figyelembe vett, 
illetve a Tárcaközi Bizottság által elfogadott mértékű amortizációt, eszközhasználati 
jogcímen meghatározott összeget a víziközmű felújítására, pótlására, fejlesztési hitellel 
kapcsolatos adósságszolgálatra fordítja a Pályázó.  
 

 
Pásztó, 2016. április 4. 
 
 

 Dömsödi Gábor 
polgármester 
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Szám:  /2016.      3. számú nyilatkozat 
Ügyintéző: Szklenár Katalin 
Tel.: (06-32) 460-155 / 41 mellék 
 

 

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT  
állami támogatás igénybevételéről 

 
 

Alulírott Dömsödi Gábor Pásztó város polgármestere nyilatkozom, hogy az államilag 

támogatott szennyvízközmű beruházással összefüggésben a szerződéses feltételek 

között nem szerepel, hogy a 2016. évre vonatkozóan a ráfordítások csökkentéséhez 

költségvetési (állami) támogatást nem vesz igénybe a Pályázó.  

 

Pásztó, 2016. április 4. 
 

 
 

Dömsödi Gábor 
polgármester 
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Szám:    /2016.      4. számú nyilatkozat 
Ügyintéző: Szklenár Katalin/Lőrik Réka 
Tel.: (06-32) 460-155 / 41 mellék 
 
 

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT  

az ingatlanok a szennyvízcsatorna-hálózatra történt bekötésének mértékéről 

 

 

Alulírott Dömsödi Gábor Pásztó város polgármestere igazolom, hogy a 

szennyvízcsatorna-hálózattal ellátott területen az ingatlanok 60%-ának bekötése 

megvalósult. 

 

Pásztó, 2016. április 4. 
 
 

 
 

  Dömsödi Gábor 
polgármester 
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Szám:   /2016.      7. számú nyilatkozat 
Ügyintéző: Szklenár Katalin/Lőrik Réka 
Tel.: (06-32) 460-155 / 41 mellék 
 
 

 
 

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT  
az adó-, járulék-, illeték- és vámtartozásról az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 50. § (4) bekezdése alapján  
 
 
 
Alulírott Dömsödi Gábor Pásztó város polgármestere igazolom, hogy a pályázaton 
támogatást igénylő település önkormányzatának adó-, járulék-, illeték- vagy 
vámtartozása (köztartozása) nincs.  
 
Hozzájárulok ahhoz, hogy a támogatás folyósítója e nyilatkozat valóságtartalmának 
igazolását kérje közvetlenül az adó- és vámhatóságtól.  

 

Pásztó, 2016. április 4. 
 
 

 
 

Dömsödi Gábor 
polgármester 
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Szám:   /2016.      8. számú nyilatkozat 
Ügyintéző: Szklenár Katalin/Lőrik Réka 
Tel.: (06-32) 460-155 / 41 mellék 
 
 
 

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT  
a víziközmű-szolgáltatás módjáról  

 
 

Alulírott Dömsödi Gábor Pásztó város polgármestere nyilatkozom, hogy a településen a 
víziközművek a tulajdoni viszonyok tekintetében megfelelnek a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 6–9. §-ának, az 
üzemeltetésre vonatkozóan pedig a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 109. §-ában, valamint a Vksztv. 15–34. §-ában foglalt előírásoknak.  

 

Pásztó, 2016. április 4. 
 
 

 
 

Dömsödi Gábor 
polgármester 
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Szám:   /2016.     9. sz. nyilatkozat 
Ügyintéző: Szklenár Katalin/Lőrik Réka  
Tel.: 06-32-460-155/ 41 

 
A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATA  

 
a) Kijelentem, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. § (2) bekezdés a) pontja szerint a 
pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és 
hitelesek, továbbá kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet (a továbbiakban: 
Pályázó) az adott tárgyban pályázatot korábban nem nyújtott be.  
b) Kijelentem, hogy a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi 
XXV. törvény hatálya alá tartozó önkormányzat esetén jelen pályázat benyújtásakor az 
önkormányzat adósságrendezési eljárás alatt nem áll, továbbá a pályázat elbírálásáig, 
illetve a támogatói okirat érvényessége alatt a tudomásomra jutástól számított 8 napon 
belül írásban bejelentem a Támogatónak, amennyiben az önkormányzat ellen ilyen eljárás 
indul.  
c) Kijelentem, hogy az Ávr. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerint nem áll fenn harmadik 
személy irányában olyan kötelezettségem, amely a költségvetési támogatás céljának 
megvalósulását meghiúsíthatja.  
d) Kijelentem, hogy az Ávr. 75. § (2) bekezdés f) pontja szerint- a biztosítékmentesség 
kivételével – a támogató által előírt biztosítékokat rendelkezésre bocsátom legkésőbb a 85. 
§ (3) bekezdésében meghatározott időpontig,  
e) Kijelentem, hogy az Ávr. 75. § (2) bekezdés g) pontja szerint a költségvetési támogatás 
tekintetében adólevonási joggal rendelkezem/nem rendelkezem (megfelelő rész 
aláhúzandó).  
f) Kijelentem, hogy az Ávr. 75. § (2) bekezdés h) pontja szerint, amennyiben a támogatott 
tevékenység hatósági engedélyhez kötött, a Pályázó rendelkezik annak megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyekkel.  
g) Kijelentem, hogy a Pályázó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 
továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok 
követelményének megfelel.  
h) Kijelentem, hogy a Pályázó az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi személy vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül.  
i) Kijelentem, hogy a Pályázó esetében összeférhetetlenség miatti ok nem áll fenn.  
 
Pásztó, 2016. április 4. 
 
  
 Dömsödi Gábor 
 polgármester 
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