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Tisztelt Képviselő-testület!
A vízgazdálkodásért felelős miniszter – a nemzetgazdasági miniszterrel és az emberi
erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdet a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. számú melléklet, I. Helyi önkormányzatok
működési célú költségvetési támogatásai, 1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
szerinti lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására.
A pályázat célja azon települések támogatása, amelyekben az önkormányzati, az állami illetve
egyéb víziközmű-szolgáltató által végzett lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvíz
elvezetés és tisztítás költségei a víziközmű-szolgáltatásból származó lakossági felhasználásból
származó árbevételt jelentősen meghaladják.
Pályázat benyújtása esetén minden önkormányzatnak saját hatáskörben külön szükséges
pályáznia az alábbiak szerint:
 önkormányzati és állami tulajdonú víziközmű-rendszer esetén is képviselőtestületi határozat meghozatala a pályázaton való indulásról (minta csatolva),
 rögzíteni a kincstár által üzemeltetett ÖNEGM elektronikus rendszerben a pályázati
adatlapokat,
 papír alapon benyújtani az elektronikus rendszerből kinyomtatott adatlapokat, 3 eredeti
példányban (aláírás, bélyegző), a Magyar Államkincstár területileg illetékes megyei
Igazgatóságára,
 papír alapon és elektronikusan benyújtani a rendeletben előírt nyilatkozatokat,
 elektronikusan benyújtani a pályázó településre vonatkozó MEKH víziközműszolgáltató és működési engedély, vagy MEKH víziközmű-szolgáltató és működési
engedély iránti kérelem, illetve MEKH víziközmű-szolgáltatói engedély és közérdekű
üzemeltető kijelölésére vonatkozó határozat hiteles másolatát,
 elektronikusan benyújtani pályázó településre vonatkozó jogerős vízjogi üzemeltetési
engedély hiteles másolatát.
A pályázat benyújtási határideje: 2018. május 7.
Tisztelettel:
Matolcsy Gyöngyi
polgármester
Határozati javaslat:
……/2018. (IV.25) önkormányzati határozat
Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a 2018. évi lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A
Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének
benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

