Jegyzőkönyv
Készült:

Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületé –
nek 2013. október 15-én 18,00 órakor megtartott
nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Önkormányzati Hivatal
Barlahida

Jelen vannak:

Hári Barnabás polgármester
Bán Gyula, Blaskovics Barnabás
Péteri Zsolt Péter települési képviselő
Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Kovácsné Horváth Anikó jegyző

N a p i r e n d előtt:
Hári Barnabás polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselőtestület ülése
határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési képviselő közül 4 fő jelen van.
A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Pálfi László települési képviselő munkahelyi elfoglaltsága
miatt van távol az ülésről.
Ezt követően a képviselőtestület ülését megnyitotta.
A képviselőtestület a polgármester javaslatára az alábbi napirendet fogadta el egyhangúlag:
Napirend:
1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Hári Barnabás polgármester
Előterjesztés: szóban
2. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtandó pályázat
„A Nyugat Balaton és Zala Folyó medence hulladékgazdálkodási
eszközbeszerzésekkel”
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: szóban

rendszerének

fejlesztése

3. 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás- támogatásának igénylése
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: szóban
Hári Barnabás polgármester Péteri Zsolt Péter
jegyzőkönyv hitelesítőnek.

települési képviselő személyében tett javaslatot a
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A képviselőtestület a javaslattal egyetértett.
Napirend

tárgyalása:

1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Hári Barnabás polgármester
Hári Barnabás: A téli közfoglalkoztatással kapcsolatban most tartott tájékoztatót Munkaügyi Központ. Az
előzetes ismeretek alapján november 1. napjával indul és 2013. március 31. napjáig fog tartani.
A megyei fejlesztési tervhez a kért adatok megküldésre kerültek. A lomtalanítást meg kellene szerveznünk
november elején.
Ennyiben kívántam tájékoztatni a képviselőtestület tagjait.
A polgármester beszámolójával kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, az elhangzottakat a
képviselőtestület tudomásul vette.
2. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtandó pályázat
„A Nyugat Balaton és Zala Folyó medence hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése
eszközbeszerzésekkel „
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
A jegyző ismertette a jelenlévőkkel a pályázat tárgyában készült előterjesztést, valamint a határozati
javaslatot.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 4 „igen” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
50/2013.(X.15.) számú határozat
A Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete támogatja a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat
benyújtását. A Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
által közzétett „Megvalósíthatósági Tanulmány általános sablon” kötelező mellékleteire vonatkozó IV.
24. pontja alapján jelen határozatával igazolja, hogy az Önkormányzat által az üzemeltetési koncepció
alátámasztásához nyújtott, illetve a Megvalósíthatósági Tanulmányban (MT) feltüntetett adatok,
információk a valóságnak megfelelnek, az üzemeltetési koncepciót ismeri. Az Önkormányzat ezúton
igazolja, hogy az intézkedésen kívül más pályázatban, támogatási konstrukcióban az adott projekthez,
illetve projektelemhez kapcsolódóan nem vesz részt.
Felelős:
Határidő:

Hári Barnabás polgármester
2013. október 31.
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3. 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás- támogatásának igénylése
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
A támogatás igénylésével kapcsolatos előterjesztést a jegyző ismertette.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, és kiegészítés nem hangzott el, a képviselőtestület 4 „igen”
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
51/2013. (X.15.) számú határozat
Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 90/2013. (X.7.) VM
rendelet alapján a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás
iránti igényét benyújtja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény beadására.
Felelős: Hári Barnabás polgármester
Határidő: 2013. október 15.

Az ülésen több napirendi pont nem szerepelt, illetve felvetés nem hangzott el a jelenlévők részéről, így ezt
követően a Hári Barnabás polgármester megköszönte a jelenlévőknek a részvételt és az ülést 18,30 órakor
bezárta.

k.m.f.
Hári Barnabás
polgármester

Kovácsné Horváth Anikó
jegyző

Péteri Zsolt Péter
jegyzőkönyv hitelesítő
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JELENLÉTI ÍV
Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2013.

hó

napján

órakor

tartandó nyilvános ülésére
Név

Aláírás :

Hári Barnabás

polgármester

…...……………………

Pálfi László

alpolgármester

…………………………

Bán Gyula

képviselő

…………………………

Blaskovics Barnabás

képviselő

…………………………

Péteri Zsolt Péter

képviselő

…………………………

Kovácsné Horváth Anikó

jegyző

…………………………

Jegyző megbízásából
………………………… jegyzőkönyvvezető

…………………………

Meghívottak:
…………………………

……………………………….

…………………………

………………………………..

A nyilvános ülésen részt vett ……. fő érdeklődő állampolgár.
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Barlahida község
Polgármestere
MEGHÍVÓ
………………………………..
..................................................

Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete következő ülését 2013. október
15-én ( kedd) 18,00 órakor tartja , melyre ezúttal tisztelettel meghívom.
Az ülés helye:

Önkormányzati hivatal
Barlah ida

Napirend:
1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Hári Barnabás polgármester
2. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtandó pályázat
„A Nyugat Balaton és Zala Folyó medence hulladékgazdálkodási
eszközbeszerzésekkel”
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző

rendszerének

fejlesztése

3. 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás- támogatásának igénylése
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző

B a r l a h i d a , 2013. október 10.

Tisztelettel:
Hári Barnabás sk.
polgármester
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Előterjesztés
a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának
2013. szeptemberben tartandó ülésére
a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtásra került
KEOP-1.1.1/C/13 pályázat tárgyában

Tisztelt Társulási Tanács Tag!
A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás abból a célból alakult, hogy végrehajtsa a térség
Önkormányzatainak egységes, hosszú távú hulladékgazdálkodási eszközrendszerének korszerűsítését, az
ebből a célból elnyert ISPA projekt lebonyolítására, hosszú távú, fenntartható módon történő
üzemeltetésére. Ezen kívül a tagönkormányzatoktól átvállalt egy sor környezetvédelemi illetve
hulladékgazdálkodási feladatot.
A költséghatékonyabb végrehajtás érdekében folyamatosan figyeljük a Társulás pályázati lehetőségeit.
Ennek keretében hajtottunk végre rekultivációs projekteket is.
A 2007-2013-as fejlesztési ciklus végével egyre jobban szűkülnek a pályázati lehetőséget, ezért javasoljuk
a kínálkozó lehetőségekhez megragadását.
2013. május 17-én Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Társadalmi egyeztetés céljából KEOP-1.1.1/C/13
kódszámú felhívás tervezetet tett közzé a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
eszközparkjának fejlesztésének, informatikai korszerűsítésének támogatása tárgyában. A pályázati
felhívás 2013. június 21-én jelent meg.
A pályázat benyújtását megelőzően széleskörű információt gyűjtöttünk mind a partner önkormányzatok,
mind pedig a ZALAISPA Zrt-vel együttműködő önkormányzati cégek bevonásával. A kapott adatok
jelentős szűkítésen estek át, hisz a pályázati kiírás kifejezetten tiltja a korábbi ISPA illetve Kohéziós
alapok támogatásával megvalósult fejlesztések pótlására illetve cseréjére szolgáló eszközök beszerzését,
továbbá építési engedélyhez kötött fejlesztéseket. További jelentős korlát volt a pályázati lehetőség adta
pénzügyi keretek.
Támogatható szakmai tevékenységek köre: települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
továbbfejlesztése, illetve korszerűsítése eszközbeszerzések és/vagy informatikai fejlesztések révén,
továbbá eszközbeszerzések a közszolgáltatás átalakulása miatt kieső kapacitások helyettesítésére.
A felhíváshoz kapcsolódó észrevételek és javaslatok figyelembe véve a ZALAISPA
Hulladékgazdálkodási Társulás pályázatot nyújtott be, melyet KEOP-1.1.1/C/13-2013-0017 kódszámon
regisztrált a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. A pályázat címe: „A NyugatBalaton és Zala Folyó medence hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel”.
Felhívjuk a tisztelt települések szíves figyelmét arra, hogy szükséges a képviselőtestületeknek a
pályázatról külön-külön is döntést és így határozatot hozni.
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1.

A benyújtott KEOP-1.1.1/C/13 pályázat rövid bemutatása

A projekt keretén belül az alábbi eszközök beszerzése tervezett a települési szilárdhulladék gazdálkodási
rendszer fejlesztése, a hulladékkezelési közszolgáltatás megfelelő színvonalú fenntartása érdekében:
1. Táblázat: Beruházási elemek áttekintése
Mennyiség
(db)

Egységár (Ft)

Összesen (Ft)

1

60 000 000

60 000 000

Kéttengelyes 16 m3-es tömörítőlapos (kommunális)

1

42 000 000

42 000 000

Háromtengelyes 22 m3-es tömörítőlapos
(kommunális)

1

48 000 000

48 000 000

Háromtengelyes 22 m3-es tömörítőlapos (szelektív)

2

48 000 000

96 000 000

1

28 000 000

28 000 000

1

39 500 000

39 500 000

2

32 000 000

64 000 000

1

69 000 000

69 000 000

10 000
10 000
10 000
10 000
500
500

8 000
12 000

80 000 000
120 000 000

50 000 000

50 000 000

65 000

32 500 000

Eszköz
Hulladékkezelés
Mobil válogatósor
Kizárólag házhoz menő szelektív gyűjtést szolgáló
járművek

Kompakt tömörítőlapos min. 5 m³- es, max. 6 m³-es
- 4x4 (szelektív)
Görgős konténerszállító gépjármű, 28 m3-es nyitott
görgős konténer daruval szerelve (hulladékudvarok
kiszolgálása)
Kétkaros konténerszállító gépjármű 5-10 m3-es
konténerek szállítására (Depónia)
Konténermosó és fertőtlenítő autó forgódobos kivitel
háromtengelyes
Edények és konténerek
120 literes edény (biohulladék)
120 literes edény (csomagolási)
240 literes edény
komposztláda 400 literes
2,1 m3-es (szelektív)
1,1 m3-es (szelektív)
Hulladékudvar konténerek - 4 db hulladékudvar
32 m3-es konténer görgős (hulladékudvar)

14

1 600 000

22 400 000

32 m3-es konténer tetővel görgős (hulladékudvar)

4

2 200 000

8 800 000

12 m3-es konténer tetővel görgős (hulladékudvar)

12

1 400 000

16 800 000

7 m3-es billenthető konténer tetővel (hulladékudvar)

4

1 100 000

4 400 000

5 m3-es nyitott konténer (hulladékudvar)
Edények és konténerek veszélyes hulladékhoz 4
db hulladékudvar

8

600 000

4 800 000
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veszélyes hulladéktároló konténer, kármentővel

4

4 000 000

16 000 000

500 kg–os méréstartományú hitelesített hordozható
mérleg

4

1 200 000

4 800 000

Étolaj gyűjtésére alkalmas speciális gyűjtőedény
elektromos töltő és csapoló egységgel

4

2 200 000

8 800 000

1 db fáradt olaj gyűjtésére alkalmas speciális
gyűjtőedény elektromos töltő és csapoló egységgel

4

2 200 000

8 800 000

saválló műanyag 500 literes gyűjtőláda fedéllel

8

400 000

3 200 000

Saválló 240 literes kerekes konténer

8

60 000

480 000

400 literes láda elektronikai hulladék gyűjtésére

8

300 000

2 400 000

4

2 200 000

8 800 000

Membrános komposztáló

1

10 000 000

10 000 000

Teleszkópos rakodógép komposztforgató adapterrel

1

32 000 000

32 000 000

Aprító
Dobrosta
Irodakonténer

1
1
1

35 000 000
25 000 000
2 200 000

35 000 000
25 000 000
2 200 000

Lerakó eszközpark fejlesztés - Zalabér
4,2 m3-es zárt 6 bedobó nyílásos konténer
5 m3-es nyitott csésze kiképzésű konténer
3 m3-es nyitott csésze kiképzésű konténer
7 m3-es nyitott csésze kiképzésű konténer
5 m3-es oldalra nyíló fedeles konténer

5
5
3
3
3

600 000
500 000
400 000
600 000
700 000

3 000 000
2 500 000
1 200 000
1 800 000
2 100 000

8 m3-es két oldalra nyíló magasított fedeles konténer

3

900 000

2 700 000

1

30 000 000

30 000 000

1

4 500 000

4 500 000

1

4 500 000

4 500 000

1

20 000 000

20 000 000

Összesen eszközök

1 015 980 000

Hulladékudvar eszközök - 4 db hulladékudvar
Irodakonténer
Komposztáló kialakítása - Zalakaros és körzete

árokásós homlokrakodó a depónia munkálatainak
elvégzésére
Informatikai fejlesztés
Helyi monitoring ellenőrző rendszer software (depó)
Beléptetési és adatrögzítési mozgóképes
kamerarendszer kiépítése
Járatoptimalizálás
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A projekt megvalósításához szükséges előkészítő és kiegészítő szolgáltatások:
Kiegészítő szolgáltatások
Költség (Ft)
RMT + CBA - előkészítés
3 000 000
Közbeszerzési szakértő előkészítés
4 500 000
Közbeszerzési szakértő megvalósítás 7 900 000
Kötelező tájékoztatás - megvalósítás
7 900 000
Projekt management - megvalósítás
7 900 000
Mindösszesen
1 047 180 000

1.
KEOP-1.1.1/C/13
összefoglalása

számú

konstrukcióra

benyújtásra

tervezett

pályázat

tartalmi

A projekt alapvető célja a hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges
eszközök és a jövőbeli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges eszközök beszerzése támogatással. Ennek
keretén belül kiemelt részfeladatok:
 lerakásra kerülő maradék hulladékok mennyiségének csökkentése szelektív hulladékgyűjtés
kibővítésével házhoz menő edényes szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével és a gyűjtőszigetes
rendszer bővítésével
 hulladékkeletkezés megelőzése házi komposztálók kihelyezésével és lakossági szemléletformálási
kampány lebonyolításával a helyes hulladékgazdálkodási gyakorlat meghonosítása érdekében
 ezzel összefüggésben a fizetendő lerakási járulék csökkentése, a költség-hatékonyság javítása
 a gyűjtő járatok útvonalának optimalizálása szakértő cég megbízásával, informatikai és
matematikai módszerek alkalmazásával, a gyűjtési költségek mérséklése.
 a kiszolgáló létesítményeihez szükséges eszközállomány biztosítása, az alvállalkozói eszközök
kiváltása saját tulajdonú eszközökre.
A projekt részeként ezért az alábbi eszközbeszerzések tervezettek:
Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéshez: az új –kizárólag szelektív gyűjtést szolgáló - hulladékgyűjtő
járművekkel kiépíthető a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, mely 2015.01.01-től kötelezően
ellátandó közfeladat lesz a 2012. évi CLXXXV Tv. előírásai alapján. A házhoz menő gyűjtés keretén belül
csomagolási hulladékok és biológiailag lebomló hulladékok (komposztálható étkezési maradékok, ill.
zöldhulladékok) begyűjtésére kerülne sor edényes formában, mely hulladékgyűjtő edények beszerzését
teszi szükségessé.
Kompakt válogatómű kiépítése: a szelektíven gyűjtött hulladékok utóválogatását saját rendszer keretén
belül kívánjuk biztosítani. Ennek részeként hat válogató személy fogadására alkalmas válogatósor kerül
kialakításra, melyet bálázógép egészítene ki.
Hulladékkeletkezés megelőzése: a projekt részeként házi komposztálók beszerzésére kerül sor, mellyel a
háztartásokban keletkező maradék hulladékok begyűjtése kerülhető el a helyben történő kezelés
érdekében. A helyes hulladékgazdálkodási gyakorlat meghonosítása érdekében lakossági
szemléletformálási kampány lebonyolítására kerül sor a három érintett településen, melynek részeként a
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szelektív hulladékgyűjtő rendszer megismertetésére, a hulladékkezelési közszolgáltatás sajátosságaira
térünk ki.
Az alábbi táblázatban tartalmazza a tervezett beruházás alapadatait. A várható támogatási intenzitás 90%.
2. Táblázat: Pályázat általános adatai
A projekt címe:

A Nyugat-Balaton és Zala Folyó medence
hulladékgazdálkodási rendszerének
fejlesztése eszközbeszerzésekkel

Projektgazda neve:

ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás

Projektgazda székhelye:
A projektgazda ÁFA visszaigénylési
jogosultsága
Érintett települések száma (db)
Érintett lakosság (fő)
A projekt megvalósítás tervezett kezdete (év,
hó)
A projekt megvalósítás tervezett befejezése
(év, hó)
Várható támogatás (Ft) - nettó
Várható teljes beruházási költség (Ft)* - nettó

8798 Zalabér, Rákóczi út 2.
Igen
280
228 753
2013.09.02
2014.06.30
942 462 000
1 047 180 000

*lásd még kiegészítő információk
Az önerő biztosításának lehetséges formái
Az érintett önkormányzatok költségvetésük terhére biztosítják az önerő mértékét, vagy a ZALAISPA
Társulás az önerőt saját költségvetésébe tervezi be.
Jelen pályázat esetében nem tartjuk indokoltnak a tagönkormányzatok bármilyen mértékű pénzügyi
hozzájárulásának biztosítását, a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás a szükséges önerő mértékével
rendelkezik.

3.

Üzemeltetési koncepció

A hulladékgazdálkodás területén az egyik legfontosabb változás, főként a hulladékgazdálkodásban
tevékenykedő szervezetek számára, hogy az új szabályozás értelmében 2014. január 1-től a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás állami/önkormányzati irányítás alá kerül, és csak olyan cég
végezheti, amely legalább 51 százalékban állami vagy önkormányzati tulajdonban van.
2014. január 1-jétől közszolgáltató csak olyan gazdálkodó szervezet lehet, amely:
 az állam vagy a települési önkormányzat vagy az önkormányzati társulás többségi
tulajdonában van, és nonprofit jelleggel működik,
 hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik,
 hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkezik,
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………...
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az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) által kiadott minősítő okirattal
rendelkezik, és
mindezen feltételek teljesítését követően közszolgáltatási szerződést kötött a települési
önkormányzattal.

A 2013 júniusában módosításra kerülő Ht. átmeneti rendelkezései szerint kizárólag ezeknek a
feltételeknek a teljesítésével lehet teljes jogú közszolgáltatóvá válni. Ezeket a feltételeket azonban csak a
fenti sorrendben lehet teljesíteni.
A települési önkormányzatokra vonatkozó szabályok:
A Ht. előírja, hogy települési önkormányzatnak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a
közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján kell biztosítania. A
települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására a közszolgáltatóval írásbeli
szerződést köt. A települési önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására csak egy
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köthet. A települési önkormányzat hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződést csak az OHÜ által minősített, valamint hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezettel köthet.
A Ht. 2013 júniusában módosított átmeneti rendelkezései értelmében a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződést minden települési önkormányzatnak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
engedéllyel és az OHÜ kiállított minősítő okirattal rendelkező gazdálkodó szervezettel legkésőbb 2013.
december 31.-ig meg kell kötnie
2014. január 1. napjától hulladékgazdálkodási közszolgáltató csak nonprofit formában látható el.
A hulladékgazdálkodási rendszeren belül jelenleg a ZALAISPA Zrt., valamint a vele együttműködési
megállapodást kötött önkormányzati tulajdonú hulladékgazdálkodási szolgáltatató gazdálkodó szervezetek
végzik a hulladékkezelési közszolgáltatási feladatokat, melynek a 2014.01.01-től a Ht. (2012. évi
CLXXXV Tv. és az Mt. (2013. évi CXXV Tv.) által hatályba lépő feltételeknek várhatóan eleget tudnak
tenni. A beszerzésre kerülő eszközök a Társulás tulajdonába kerülnek. A beszerzések a projekt fenntartási
időszakának (a projekt zárójelentésének elfogadását követően 5 év) lezárását követően tulajdonjog
szempontjából átadásra kerülnek az érintett tagönkormányzatnak az önrész biztosításának arányában.
A hulladékok kezelését végző eszközök esetében a hulladéklerakó telepi üzemeltetési feladatok ellátását
többségi önkormányzati tulajdonú szolgáltató cég végezheti. A jelen rendszer esetében az üzemeltetési
feladatait a ZALAISPA Zrt. látja el kijelölés keretén belül, a hulladéklerakó igénybevétele a hatályos
jogszabályi előírásoknak megfelelően fog történni.
4.

Várható hatások

A projekt legfontosabb hatása, hogy a térségben a hulladékkezelési közszolgáltatás mind a jelenlegi mind
a jövőbeli követelményeknek meg fog tudni felelni, a rendszer további működtetése garantálható. A
projekt részeként új munkahelyek létesítésére kerül sor (gépkezelők és válogatók), a lakosság ellátásának
színvonala emelkedik, a környezeti terhelés a szelektív hulladékgyűjtés hatására csökken.
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Határozati javaslat:
ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás megtárgyalta az alábbi határozatot hozta:




A ZALAISPA Önkormányzati Társulás támogatja a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat
benyújtását. A Társulás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által közzétett
„Megvalósíthatósági Tanulmány általános sablon” kötelező mellékleteire vonatkozó
IV. 24. pontja alapján jelen határozatával igazolja, hogy az Társulás által az
üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, illetve a Megvalósíthatósági
Tanulmányban (MT) feltüntetett adatok, információk
a
valóságnak megfelelnek, az üzemeltetési
koncepciót ismeri. A Társulás ezúton igazolja, hogy az intézkedésen kívül más
pályázatban, támogatási konstrukcióban az adott projekthez, illetve
projektelemhez kapcsolódóan nem vesz részt.
 A Társulás a pályázathoz szükséges önrészt saját
költségvetésébe betervezi.
A Társulás elnöke felkéri a tagönkormányzatok képviselőtestületeit, a
fenti
határozat megtárgyalására és 30 napon belül történő elfogadására.
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/2013. számú határozat


Az …………….. Önkormányzat támogatja a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat benyújtását.
Az ……………….. Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által közzétett
„Megvalósíthatósági Tanulmány általános sablon” kötelező mellékleteire vonatkozó
IV. 24. pontja alapján jelen határozatával igazolja, hogy az Önkormányzat által az
üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, illetve a Megvalósíthatósági
Tanulmányban (MT) feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, az
üzemeltetési koncepciót ismeri. Az Önkormányzat ezúton igazolja, hogy az
intézkedésen kívül más pályázatban, támogatási konstrukcióban az adott projekthez,
illetve projektelemhez kapcsolódóan nem vesz részt.
Kmft.

aláírás
ph
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Előterjesztés
Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 15-én tartandó
testületi ülésére
Tárgy: A 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás–támogatás igénylése
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Tisztelt Képviselő testület!
A 90/2013. (X.7.) VM. rendeletben (továbbiakban: rendelet) foglaltak figyelembevételével
2013. évben. A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló
támogatás igénylésére a települési önkormányzat jogosult. A támogatás pályázati
igénybejelentés (a továbbiakban: pályázat) útján igényelhető.

A víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésének feltételei:
Az az önkormányzat nyújthat be a pályázatot, amely megfelel a következő feltételeknek:
a) 2013. évre az ivóvíz-, illetve csatornadíj megállapítása a víziközmű-szolgáltatásról szóló
törvényben, valamint a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló törvényben foglaltak szerint
történt,
b) az állami támogatásban, közműhitelben részesült szennyvízközmű beruházás esetén nem
vállalt szerződéses kötelezettséget arra, hogy a tárgyévre vonatkozóan a ráfordítások
csökkentéséhez költségvetési (állami) támogatást nem vesz igénybe, és az önkormányzat ezt a
rendelet 1. melléklet szerinti 3. nyilatkozatban igazolja,
c) a szennyvízcsatorna-hálózattal ellátott területen az ingatlanok legalább 60%-ának
bekötése megvalósult, és az önkormányzat ezt a rendelet 1. melléklet szerinti 4.
nyilatkozatban igazolja,
d) területén az ivóvízmű, illetve csatornamű üzemeltetését a támogatás igénylésének
időpontjában hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel és víziközmű-szolgáltatásra jogosító
működési engedéllyel vagy közérdekű üzemeltetésre kötelezettséget elrendelő határozattal
rendelkező víziközmű-szolgáltató végzi, vagy ezek hiányában az illetékes környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelőséghez benyújtott engedély iránti kérelem másolatát és
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: MEKH) benyújtott
működési engedély iránti kérelemről szóló hatósági bizonyítványt az önkormányzat a
pályázathoz csatolja,
e) az egyes szolgáltatások esetében a támogatás számításánál figyelembe vett fajlagos
ráfordítás, illetve költség a következők szerint alakul:
ea) a más vízközműből történő ivóvízátvétel esetén a lakossági célra átvett ivóvíz költsége
2013. január 1-jétől meghaladja a nettó 320 Ft/m3 értéket,
eb) a nem csatornázott területeken az ivóvíz-szolgáltatás 2013. évi várható fajlagos
ráfordítása meghaladja a nettó 498 Ft/m3 értéket, vagy
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ec) a csatornázott területeken - függetlenül attól, hogy az ivóvíz- és csatornaszolgáltatást
azonos vagy más-más szolgáltató végzi - az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2013. évre várható
együttes, összevont fajlagos ráfordítása meghaladja a nettó 1002 Ft/m3 értéket és
f) adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása nincs, és az önkormányzat ezt a rendelet 1.
melléklet szerinti 6. nyilatkozatban igazolja.
(2) Az e) pont ea) alpontja szerinti nettó 320 Ft/m3 feletti rész támogatása csak a lakossági
célú felhasználás miatt átvett vízmennyiség után igényelhető. Az e) pont eb) alpontja szerinti
nettó 498 Ft/m3 feletti, illetve az e) pont ec) alpontja szerinti nettó 1002 Ft/m3 feletti rész
támogatása csak a lakossági célra szolgáltatott mennyiség után igényelhető.
(3) Fajlagos ráfordításnak minősül az egy m3 szolgáltatásra jutó költség (Ft/m3), amelyet a
rendelet 9. § (4) bekezdése szerinti adatlapokon előírt szerkezetben, számviteli bizonylatokkal
alátámasztható, a 2013. évre tervezett és a 2013. évben igénybevett szolgáltatás mennyiségére
és annak várható költségeire vonatkozó adatok alapján kell kiszámítani.
A pályázatban résztvevő települések önkormányzatát a szolgáltató előzetesen tájékoztatja a
támogatási igények benyújtásához szükséges adatokról, illetve kalkulációkról.
A pályázatban résztvevő valamennyi önkormányzatnak meg kell felelnie a rendelet 2. § (1)
bekezdésében foglaltaknak és a pályázathoz a pályázatban résztvevő valamennyi
önkormányzat tekintetében csatolni kell az 1. melléklet szerinti nyilatkozatokat.
Ivóvíz- és csatornaszolgáltatásra vonatkozó együttes támogatási igény, illetve
csatornaszolgáltatásra vonatkozó támogatási igény esetén a szolgáltató - vagy a társszolgáltató
- által végzett ivóvíz-szolgáltatásra vonatkozó adatokat és részletes kalkulációkat is be kell
nyújtani.
A pályázatot elektronikus úton 2013. október 15-ig lehet benyújtani. A papír alapon történő
beadási határidő az informatikai rendszerben határnapon éjfélig rögzített igénylésnek
legkésőbb az azt követő munkanapon történő postára adását jelenti. A határidő elmulasztása
jogvesztő.
Kérem, a fentiek figyelembevételével a képviselő-testület hozzon döntést a 2013. évi
lakossági víz-és csatornaszolgáltatás-támogatás igényléséről.
Csömödér, 2013. október 10.

Kovácsné Horváth Anikó
jegyző
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