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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

 

A vízgazdálkodásért felelős miniszter – a nemzetgazdasági miniszterrel és az emberi erőforrá-

sok miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdet a Magyarország 2018. évi központi költ-

ségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. számú melléklet, I. Helyi önkormányzatok műkö-

dési célú költségvetési támogatásai, 1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása sze-

rinti 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 elve-

zetés és tisztítás költségei a víziközmű-szolgáltatásból származó lakossági felhasználásból 

származó árbevételt jelentősen meghaladják.  

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. A támogatás kizáró-

lag a közműves ivóízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás szolgáltatás ráfordításainak csök-

kentésére használható fel.  

Az önkormányzat esetében a támogatást a víziközmű-szolgáltatást végző szolgáltató rendel-

kezésére kell bocsátani, a támogatás számlánkon való jóváírása után három napon belül át kell 

utalni a támogatás összegét. A támogatás elszámolásakor a szolgáltató mutatja ki, hogyan 

változtak a szolgáltatás költségei és egyben nyilatkozik arról, hogy a támogatást rendeltetés 

szerűen, a pályázati célnak megfelelően használta fel. 

A pályázat benyújtásával a DRV költségeinek támogatását segítenénk, ezért javaslom a testü-

letnek a pályázat benyújtásának elfogadását. 
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.../2018.(IV.19.)            H a t á r o z a t   
 

Zalahaláp  Község  Önkormányzatának 

Képviselő - testülete a Magyarország 2018.évi 

központi költségvetéséről szóló 2017.évi C. 

törvény 3.sz.melléklet/I/. pontja alapján a 

2018. évi lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére 

pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár 

útján. A Képviselő - testület felhatalmazza a 

polgármestert az állami támogatás 

igénylésének benyújtására és a pályázattal 

kapcsolatos teendők lebonyolítására.  

 

Határidő: 2018.május 7. 

Felelős: Bedő Lajos Sándor  polgármester 

 

A pályázat benyújtásával a DRV költségeinek támogatását segítenénk, ezért javaslom a testü-

letnek a pályázat benyújtásának elfogadását. 

 

 

Zalahaláp, 2018.04.10. 

                  Bedő Lajos Sándor 

    polgármester 


