PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„Lakossági víziközmű csatlakozás támogatása”
Pályázat kódszáma: LVT-2022
1. A pályázati konstrukció tárgya, célja
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot tesz közzé cselekvőképes
nagykorú természetes személyek részére, a település víziközműhálózatára történő csatlakozás
támogatására.
A pályázattal, a gyomaendrődi lakóhellyel rendelkező cselekvőképes nagykorú természetes
személyek, támogatással csökkentett beruházási áron jogosultak a házi víziközmű
csatlakozási pont kiépítésére.
A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen a környezet és talajvédelem.
2. A pályázati konstrukció forrása
A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában kerül folyósításra.
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 2.000.000 Ft.
3. A támogatás igénybevételére jogosultak köre
Jelen pályázati forrásból támogatást az a 2022. március 31. előtt létesített gyomaendrődi
lakóhellyel rendelkező cselekvőképes nagykorú természetes személy kaphat, akit a
tulajdonában lévő, Gyomaendrőd közigazgatási területén álló, a 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet 105. § szerinti lakásnak minősülő ingatlana után a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény 11. § (1) bekezdése szerinti talajterhelési díjfizetési kötelezettség
terheli, vagy a tulajdonában álló lakóingatlan nem rendelkezik víziközmű csatlakozásokkal.
4. A támogatható tevékenységek köre
A pályázati támogatás a 3. pontban foglalt lakás talajterhelési díjfizetési kötelezettséget
keletkeztető állapotának megszüntetésére és ivóvíz ellátására nyújtható be. A pályázat
benyújtásának feltétele, hogy a pályázó előzetesen beszerezze az Alföldvíz Zrt. Szolgáltatói
hozzájárulását. Egy személy csak egy pályázatot nyújthat be.
5. A költségek meghatározásának szabályai
Pályázat kizárólag az Alföldvíz Zrt. (5500 Gyomaendrőd, Fő út 83.) által kiadott Szolgáltatói
hozzájárulásban foglalt költségvetés alapján nyújtható be.
A lakóépület és a víziközműcsatlakozó pont közötti összekötő vezeték kiépítése nem
támogatott költség.
6. A pályázattal elnyerhető támogatás
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, melyet a Támogató a Támogatott és a
kivitelező között létrejött 1. melléklet szerinti engedményezési szerződés alapján közvetlenül
a kivitelezőnek folyósít.
A támogatás összege:
A víziközmű csatlakozási pont kiépítési költségeinek 70 százaléka, de legfeljebb 200.000 Ft.
Ivóvíz és szennyvíz csatlakozási pont együttes kiépítése esetén csatlakozásonként a kiépítés
költségeinek 70 százaléka, de legfeljebb 250.000 Ft.

A támogatást a Támogatói Okirat kézhezvételét követően lehet igénybe venni a kivitelezési
szerződés aláírásával.
A támogatás folyósításának feltétele, hogy a Pályázó a csatlakozási pont megrendelésekor a
saját forrást a Kivitelezőnek megfizesse.
7. A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók
A pályázatotok benyújtására nyitva álló idő: A rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, de
legkésőbb 2022. november 30-ig folyamatosan.
A Pályázókat pályázati díj nem terheli.

8. Pályázatok feldolgozása
A benyújtásra került pályázatok a benyújtás sorrendjében folyamatosan kerülnek
feldolgozásra.
A befogadott pályázatok esetében a pályázat hiánytalan benyújtásától számított 90
munkanapon belül, a Pályázat kiíró dönt a pályázatok:
• támogatásáról;
• tartaléklistára helyezésről;
• elutasításáról.
A Pályázókat a döntésről a döntés meghozatalát követő 15 napon belül tájékoztatja. A vissza
nem térítendő támogatásban részesülő Pályázók részére a Támogató Támogatói Okiratot és
a támogatás Kivitelezőre történő engedményezésére vonatkozó kétoldalúan aláírandó
szerződést küld a pályázók részére.
9. A pályázati anyagok beszerzésének lehetőségei
A Pályázati Felhívás a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán és a
http://www.gyomaendrod.hu honlapon érhetőek el.

