
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
  
  
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet lakossági 
ingatlanok rákötéséhez, a víz- és a szennyvízhálózatra való csatlakozásának elősegítéséhez az 
következők szerint: 

• A támogatás célja: Taktaharkány nagyközség közigazgatási területén lakossági 
ingatlanok víz- és szennyvíz-csatlakozásának elősegítése  

• Támogatást nyújtja: Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata  
• Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás  
• Rendelkezésre álló támogatási keret: A Környezetvédelmi Alap, annak kimerüléséig.  
• Támogatás mértéke: A rákötendő lakossági ingatlanon belüli csatornázási 

munkálatokhoz a költségek 70%-ig. Beállással nem rendelkező ingatlanok esetében a 
fővezetéktől a tisztítóidomig a költségek 100%-a. 

 
Pályázati feltételek és információk: 
  
1. A támogatás igénybevételének jogosultsági feltételei: 
a) A támogatás annak a természetes személynek nyújtható, aki; 
- az ingatlan tulajdonosa vagy haszonélvezője és az ingatlan a bejelentett lakóhelye vagy 
tartózkodási helye Taktaharkányban található, 
- a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 200%-át (57.000 Ft) vagy – egyedül élő esetén a jövedelme nem éri el az öregségi 
nyugdíjminimum 300%-át (85.500 Ft) 
b) A támogatás ingatlanonként igényelhető. 
c) Belső csatlakozó vezetékek (az épület falától a csatlakozási pontig, vagy tisztító idomig) 
gravitációs és átemelő rendszer kiépítéséhez, valamint bekötő vezeték (fővezetéktől a 
tisztítóidomig) kiépítéséhez szükséges költségekre fordítható. 
d) Ivóvízhálozat kiépítéséhez (fővezetékől a vízóráig). 
  
2 A támogatás vissza nem térítendő, az Önkormányzat 25/2018. (IX. 11) rendelete szerint. 
  
3 A támogatás felső határa az ivóvízhálozat és gravitációs szennyvízhálozat kiépítése esetén 
150.000 Ft. Átemelő berendezés esetében 200.000 Ft 
  
4 A pályázatban meg kell jelölni legalább a megvalósítással érintett ingatlan tulajdonosának 
nevét, címét, telefonszámát az ingatlan helyrajzi számát, házszámát, valamint a pályázat 
tárgyát képező lakóegység beazonosítására alkalmas egyéb adatokat, igazolásokat. 
  
5 A pályázathoz mellékelni kell a pályázó(k) szándéknyilatkozatát, melyben vállalja a 
támogatáson felüli költségek megtérítését és munkálatok elvégzését adott határidőig. 
  
6.Támogatás csak azon pályázónak adható, akinek a pályázat benyújtásának időpontjában 
nem áll fenn tartozása az Önkormányzat, valamint intézményei felé. A pályázónak mellékelni 
kell erre vonatkozó nyilatkozatát. 
  
7 A pályázathoz mellékelni kell a kivitelező által összeállított teljes anyagigényt tartalmazó 
leírást vagy tételes mennyiségi kiírást, amely a kereskedelmi megnevezésekkel azonos 
megfogalmazással rögzíti a szükséges csőanyagokat és idomokat. 



8. A pályázat benyújtásának helye és módja: A pályázati kérelem formanyomtatványát és 
mellékleteit kell benyújtani. A pályázatot a Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal címére (3922 
Taktaharkány, Gépállomás u. 4.) postai úton, vagy személyesen kell megküldeni. 
  
9. A pályázatok beérkezésének határideje: 2018. november 30. (személyesen munkaidő 
lejártáig, vagy postabélyegző dátuma). 
  
10. Amennyiben a beadott pályázatok megfelelnek a feltételeknek, támogatásban részesülnek, 
melyről átruházott hatáskörben a Szociális Bizottság dönt. A Szociális Bizottság a pályázatok 
beérkezési sorrendje alapján a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet erejéig dönt a támogatások 
megítéléséről. 
  
11 A döntést követően a bírálatról a pályázó 15 napon belül értesítést kap. 
  
12 A támogatott csatlakozások megépítésének érdekében a támogatóval lakóegységenkénti 
megállapodás aláírása szükséges, melyben a pályázó vállalja, hogy az aláírást követő 60 
napon belül elvégzi a munkálatokat. A megállapodás megkötésének határideje a döntés 
kézhezvételétől számított 15 nap. 
  
13 A pályázati kérelem és mellékletei, valamint a pályázatról információt a Polgármesteri 
Hivatalban elérhetőek. 
  
14 A pályázat kiírója fenntartja a jogot a fedezet kimerülése estén a pályázat idő előtti 
lezárására és a további pályázatok befogadásának elutasítására. 
  
Taktaharkány, 2018. október 31. 
  
  

Dr. Szemán Ákos 
polgármester 

  
 


