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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

a Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt 2022. évi pályázat 
benyújtásáról 

 

 
Tárgyalja: Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. február 15. napján 
tartandó nyílt ülésén 

Előterjesztő:  Nagy Tibor polgármester 
Készítette: Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző 
Melléklet: 1 db határozati javaslat 
 
Jogszabályi háttér:  
 
▪ a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 

▪ a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

▪ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 

▪ az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Ávr.)  

▪ az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet 

▪ az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet  

 
A vízgazdálkodásért felelős miniszter – a nemzetgazdasági miniszterrel és az emberi erőforrás 
miniszterrel egyetértésben – pályázatot hirdet a Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására. 
A pályázat célja azon települések támogatása, amelyekben a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal által kibocsátott víziközmű-szolgáltatói és működési engedéllyel rendelkező, 
vagy a hivatal által közérdekű üzemeltetőként kijelölt víziközmű-szolgáltató által végzett lakossági 
közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás költségei a víziközmű-szolgáltatás lakossági 
felhasználásából származó árbevételét jelentősen meghaladják.  
A pályázati cél a mi esetünkben a lakossági közműves ivóvízellátás szolgáltatás támogatása.   
A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. A támogatás mértéke a 
pályázati kiírásban részletezettek függvénye. A pályázatot a víziközmű szolgáltatóval 
együttműködve nyújtjuk be. A benyújtás határideje: 2022. február 21. 
A korábbi évekhez hasonlóan javaslom a pályázat benyújtását, ennek megfelelően a következő 
határozati javaslatot terjesztem elő. 
 
Csökmő, 2022. február 10. 
 
         /:Nagy Tibor sk.:/ 
              polgármester 
 

 



 
 
 
1. melléklet: 

                      Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
……./2022. (II…)  határozati javaslat 

 
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt 

2022. évi pályázat benyújtásáról 
 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete figyelemmel a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 

§ (1) bekezdésére a következőkről döntött: Csökmő Nagyközség 

Önkormányzata pályázatot nyújt be a vízgazdálkodási miniszter által a 

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt 2022. évi pályázati 

felhívásra. 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza, és egyben felkéri a polgármestert a pályázat 

benyújtásához szükséges nyilatkozatok és a sikeres pályázat összeállításához 

szükséges további intézkedések megtételére.  

 

 

Határidő: 2022. február 21. 

Felelős: Nagy Tibor polgármester 
 


