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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A vízgazdálkodásért felelős miniszter – a nemzetgazdasági miniszterrel és az emberi erőforrások 
miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdetett a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
2016. évi XC. törvény 3. melléklet I. 1. pont szerint Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására. 
 
A pályázat célja azon települések támogatása, amelyekben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal által kibocsátott működési engedéllyel rendelkező víziközmű-szolgáltató által végzett lakossági 
közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás költségei a víziközmű-szolgáltatás lakossági 
felhasználásból származó árbevételt jelentősen meghaladják.  
 
A pályázati célra összesen 4.450 millió forint áll rendelkezésre. 
 
A pályázati kiírás szerint több települést ellátó víziközmű rendszer esetén van lehetőség gesztor 
önkormányzat kijelölésére, azonban az üzemeltető tájékoztatása alapján, ez bonyolulttá tenné a pályázat 
benyújtását. Emiatt ugyanúgy, mint előző évben minden egyes önkormányzatnak külön-külön kell az igényt 
benyújtania. 
 
A pályázatokat 2017. április 27-ig kell rögzíteni és lezárni az Önkormányzati Előirányzat-gazdálkodási 
Modul nevű elektronikus rendszerben, papír alapon legkésőbb a lezárást követő munkanapon kell benyújtani 
a Magyar Államkincstár Igazgatóságához. A pályázat kötelező mellékletét képező - többek között a 
pályázatban meghatározott - nyilatkozatokat és a támogatási igény benyújtását elfogadó Képviselő-testületi 
határozatot legkésőbb 2017. április 12-ig papír alapon meg kell küldeni az ÉRV Zrt. salgótarjáni címére (a 
nyilatkozatokat tájékoztatásul mellékeljük). 
 
A víziközmű üzemeltető ÉRV ZRt. ez évben is vállalta a pályázatok papír alapú benyújtását, amennyiben azt 
részükre megküldjük. 
 
Kérjük a határozati javaslat elfogadását. 
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 
ráfordításainak csökkentésével kapcsolatos támogatási igény benyújtására tett javaslatot megismerte, 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat a 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére 
a 2017. márciusi Pályázati kiírásnak megfelelően támogatási igényt nyújt be a Magyar Államkincstár Nógrád 
Megyei Igazgatóságához. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázathoz szükséges adatlapok, 
nyilatkozatok aláírására, és a pályázat benyújtására. 

  Határidő: 2017. április 12. 
Felelős: polgármester 

 
Pásztó, 2016. április 5. 
 
 
 
 Dömsödi Gábor 
 polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
     Dr. Gajdics Gábor 

jegyző 
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