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ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. június 24-i rendkívüli ÜLÉSÉRE
Az előterjesztés tárgya: A Baranya-Víz Zrt. igénybejelentése lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás támogatására
A napirend előterjesztője: Takács Zsolt polgármester
Tisztelt képviselő-testület!
2020. június 16-án elektronikus úton a Baranya-Víz Zrt. mohácsi üzemigazgatósága arról
tájékoztatott, hogy az idei évben is megjelent a Kormány oldalán a 2020. évi lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás támogatására szolgáló jóváhagyott pályázat kiírás, amely alapján a
lehetősége nyílik a társaságnak támogatás igénylésére Mánfa település tekintetében.
A támogatási igény benyújtásához szükséges az érintett önkormányzat részéről a miniszteri
rendelet mellékletében szereplő nyilatkozatok megtétele, amelyek jelen előterjesztés 1. számú
mellékletét képezik.
Szükséges továbbá a képviselő-testület részéről a határozati javaslatban megfogalmazott
formahatározat elfogadása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását annak
érdekében, hogy a Baranya-Víz Zrt. a díjtámogatási igényét határidőben be tudja nyújtani.
Határozati javaslat:
Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében –
megtárgyalta a Baranya-Víz Zrt. igénybejelentése lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
támogatására tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1) Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Baranya-Víz Zrt. 2020. évi
támogatási igény bejelentését tudomásul vette. Egyúttal kötelezettséget vállal arra,
hogy a fajlagos ráfordításnál figyelembe vett, illetőleg a Tárcaközi Bizottság által
elfogadott mértékű amortizációt, eszközhasználati díj jogcímen meghatározott
összeget a víziközmű felújítására, pótlására, fejlesztési hitellel kapcsolatos
adósságszolgálatra fordítja.
2) Felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Takács Zsolt polgármester

Mánfa, 2020. június 19.
Takács Zsolt
polgármester

1.sz. melléklet
1. nyilatkozat
Önkormányzat neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
a nem állami tulajdonú víziközműből ellátott települések önkormányzata részéről
Alulírott
....................................................................................................................................................................
település polgármestere igazolom, hogy a pályázatban közölt fajlagos ráfordítási adatok a 2020. 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.
.........................................., .......... év.......... hó.......... nap

Kiadványozva: Település név az elektronikus aláírás szerint
.............................................
polgármester

7. nyilatkozat
Önkormányzat neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
az adó-, járulék-, illeték- és vámtartozásról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
50. § (4) bekezdése alapján
Alulírott
....................................................................................................................................................................
település 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.
.........................................., .......... év.......... hó.......... nap

Kiadványozva: Település név az elektronikus aláírás szerint

..............…………...............
polgármester

8. nyilatkozat
Önkormányzat neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
a víziközmű-szolgáltatás módjáról
Alulírott
....................................................................................................................................................................
település polgármestere nyilatkozom, hogy a településen a víziközművek a tulajdoni viszonyok
tekintetében megfelelnek a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban:
Vksztv.) 6–8. §-ának, az üzemeltetésre vonatkozóan pedig a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. §-ában, valamint a Vksztv. 15–34. §-ában foglalt
előírásoknak.

Kiadványozva: Település név az elektronikus aláírás szerint

.............................................
polgármester

11. nyilatkozat
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 2019 (mikor – legutóbb nyertes pályázat éve, ennek hiányában „NEM”
jelzés) Belügyminisztérium (mely szervhez) 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 amennyiben a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, a
Pályázó rendelkezik annak megvalósításához szükséges hatósági engedélyekkel, vagy az Ávr.
75. § (2) bekezdés h) pontja szerint járok el.

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.

j)

Kijelentem, hogy a víziközmű-szolgáltató által megküldött adatok változtatás nélkül kerültek
továbbításra.

Kiadványozva: Település név az elektronikus aláírás szerint

Kelt:…………………………

P.H.
…………………………………..
polgármester

