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TÁMOGATÁSI

Tisztelt Képviselő-testület!
A vízgazdálkodásért felelős miniszter – a pénzügyminiszterrel és az emberi erőforrások
miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdet a Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklet I. 1. pont szerinti Lakossági vízés csatornaszolgáltatás támogatásra.
A pályázat célja azon települések támogatása, ahol a víziközmű-szolgáltató által végzett
lakossági közműves ivóvízellátás, a szennyvíz elvezetés és tisztítás költségei a víziközműszolgáltatásból származó lakossági felhasználásból származó árbevételt jelentősen
meghaladják.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 1.
A fentiekre és a rövid határidőre tekintettel az alábbi munkamenetet javasolják:
 Mivel az önkormányzatok saját hatáskörben külön pályáznak, ezért
szükséges – az önkormányzati és állami tulajdonú víziközmű-rendszer
esetén is – a képviselő-testületi határozat meghozatal a pályázaton való
indulásról
 A pályázatokat az önkormányzatok legkésőbb 2019. július 1. napjáig a
Magyar Államkincstár által üzemeltetett ÖNEGM nevű elektronikus
rendszerbe töltik fel, és ezzel egy időben az elektronikus ügyintézés és
bizalmi szolgáltatás általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
előírásainak megfelelően elektronikus hitelesítéssel ellátottan nyújtják be
a Magyar Államkincstár MAKPER elnevezésű (KRID azonosító:
434024334) hivatali kapuján keresztül. A határidő elmulasztása jogvesztő!
A pályázat benyújtására azok az önkormányzatok lesznek jogosultak, melyeknél a tervezett
fajlagos ráfordítások meghaladják a pályázati kiírásban megjelölt küszöbértékeket.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni szíveskedjen.
Tisztelettel:
Rozs Péter
alpolgármester
Határozati javaslat:
……/2019. (VI. 25.) önkormányzati határozat
Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás támogatására 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

