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Tárgy:  Pályázat benyújtása Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi 

LXXI. törvény 3. melléklet I.1. pont szerinti lakossági víz és csatornaszolgáltatás 
tapogatására. 

 
Készítette: Vadasné Frideczki Magdolna 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 
 
Rendelet    
Határozat    normatív 
     hatósági 
         x egyéb 
 
A döntéshez  egyszerű   
  minősített  többség szükséges. 
 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: 
   igen x 
   nem 
 
 
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.   
 
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni. 
 
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

A vízgazdálkodásért felelős miniszter – a pénzügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével 
egyetértésben – pályázatot hirdetett a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. 
évi LXXI. törvény 3. melléklet A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai I. Működési célú 
támogatások, 1. A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása szerinti lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás támogatására. 
 
A pályázat célja azon települések támogatása, amelyek a Magyar Energetikai és Közmű -szabályozási 
Hivatal által kibocsátott víziközmű szolgáltatói engedéllyel rendelkező, vagy a Hivatal által közérdekű 
üzemeltetőként kijelölt víziközmű-szolgáltató által végzett lakossági közműves ivóvízellátás, 
szennyvízelvezetés és tisztítás költségei a víziközmű-szolgáltatás lakossági felhasználásból származó 
árbevételét jelentősen meghaladják. Továbbá az előirányzat szolgál részbeni fedezetül az egészséges 
ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatai ráfordításának támogatására is azon települési 
önkormányzatok esetében, amelyek az illetékes népegészségügyi szerv határozata alapján 2019. évben 
kötelesek voltak a településen élők részére az egészséges ivóvizet zacskós vagy palackos 
kiszerelésben, illetve tartálykocsis szállítással biztosítani. 
Sikeres pályázat esetén az önkormányzat az állami támogatást tovább utalja a DRV Zrt. részére, aki a 
víz és csatornaszolgáltatás díját az állami díjtámogatással csökkentve számlázza ki a lakosság részére.  
 
 
A pályázathoz önerőre nincs szükség. A pályázat benyújtásához a képviselő testület hozzájárulása 
szükséges. 
 
 
Nadap, 2020. 06. 10. 
 
       Köteles Zoltán 
        polgármester 
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HATÁROZATA 
 
 

Pályázat benyújtása  
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I.1. 

pont szerinti lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására 
 

Nadap Község Polgármestere a döntéshozatal körülményei kapcsán az alábbiakat rögzíti. 
2020.03.11. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendelet, melyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 
okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 
képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a 
főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 



önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 
szolgáltatás a települést is érinti.” 

 

1. A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. 
melléklet I.1. pont szerinti lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása pályázat 
benyújtását a Magyar Államkincstár felé jóváhagyom. 

 
2. Felkérem a jegyzőt és a pénzügyi irodavezetőt, hogy a határozatom végrehajtásához szükséges 

intézkedéseket haladéktalanul tegye meg. 
 
A határozat végrehajtásáért felelős: Szabóné Ánosi Ildikó, Vadasné Frideczki Magdolna 
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 
 
 
 
 

Nadap, 2020. 06. 10.  

K.m.f. 

 

Köteles Zoltán Szabóné Ánosi Ildikó 
polgármester jegyző 
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