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9. számú előterjesztés
Előterjesztés

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 24-i soros
nyilvános ülésére
a 2018. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatás igényléséhez
Tisztelt Képviselő-testület!
A vízgazdálkodásért felelős miniszter a nemzetgazdasági miniszterrel és az emberi erőforrások
miniszterével egyetértésben pályázatot hirdetett a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési
célú költségvetési támogatásai 1. pont szerinti lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
támogatása szerinti lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására.
A támogatás célja azon települések támogatása, amelyekben a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal által 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 víziközműszolgáltatás lakossági felhasználásból származó árbevételét jelentősen meghaladják. Továbbá az
előirányzat szolgál részbeni fedezetül az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatai
ráfordításának támogatására is.
Pályázati célok:
a) lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatás támogatása,
b) egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezése.
Települési önkormányzat (a továbbiakban: Pályázó) nyújthat be pályázatot. Több települést
ellátó víziközmű-rendszer esetén, ha gesztor önkormányzat kerül kijelölésre, a gesztor
önkormányzat minősül Pályázónak.
Az a) cél esetében a lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás
szolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatásra az a Pályázó nyújthat be
pályázatot,
a) amelynek közigazgatási területén (gesztor esetén a megbízó önkormányzatok közigazgatási
területét is egyenként figyelembe véve) a 2018. évi lakossági közműves ivóvízellátás,
szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatás díját a Vksztv.-ben és a Rezsicsökkentési törvényben
foglaltak szerint, vagy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban:
MEKH) által meghatározott, vagy a Vksztv. 31/A. és 31/B. §-ok alapján meghatározott díjat
alkalmaz a víziközmű-szolgáltató (melyről Pályázó az 1. melléklet 5. nyilatkozat részeként kap
nyilatkozatot az érintett víziközmű-szolgáltató(k)tól),

b) amely költségvetési támogatásban, illetve közműhitelben részesült közcélú szennyvízelvezető, tisztító mű beruházás esetén nem vállalt szerződéses kötelezettséget arra, hogy a tárgyévre vonatkozóan
a ráfordítások csökkentéséhez költségvetési támogatást nem vesz igénybe, és ezt az 1. melléklet szerinti
3. nyilatkozatban igazolja,
c) amely az 1. melléklet szerinti 4. nyilatkozatban igazolja, hogy a szennyvízcsatornahálózattal ellátott területen az ingatlanok legalább 60%-ának bekötése megvalósult,
d) amelynek területén (gesztor esetén a megbízó önkormányzatok közigazgatási területét is
egyenként figyelembe véve) az víziközmű-rendszer üzemeltetését a támogatás igénylésének
időpontjában hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel és víziközmű-szolgáltatásra jogosító
víziközmű-szolgáltatói és működési engedéllyel vagy közérdekű üzemeltetésre kötelezettséget
elrendelő határozattal rendelkező víziközmű-szolgáltató végzi, vagy ezek hiányában az illetékes
vízügyi hatósághoz benyújtott engedély iránti kérelem és a MEKH-hez benyújtott víziközműszolgáltatói és működési engedély iránti kérelem másolatát a Pályázó a pályázathoz csatolja,
e) amelynek az egyes szolgáltatások esetében a támogatás számításánál figyelembe vett
fajlagos ráfordítása, illetve költsége
ea) a más víziközmű-szolgáltatótól történő közüzemi ivóvízátvétel esetén a lakossági célra
átvett ivóvíz költsége 2018. január 1-jétől meghaladja a nettó 320 Ft/m3 értéket,
eb) a nem csatornázott területeken a közüzemi ivóvíz-szolgáltatás 2018. évi várható
fajlagos ráfordítása meghaladja a nettó 498 Ft/m3 értéket, vagy
ec) a csatornázott területeken - függetlenül attól, hogy az közműves ivóvízellátás,
szennyvízelvezetés és – tisztítás szolgáltatás azonos vagy más-más víziközmű-szolgáltató
végzi - az közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatás 2018. évre
várható együttes, összevont fajlagos ráfordítása meghaladja a nettó 1 002 Ft/m3 értéket és
f) amely az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozással
(köztartozással) nem rendelkezik, és ezt az 1. melléklet szerinti 7. nyilatkozatban igazolja.
A e) pont ea) alpontja szerinti nettó 320 Ft/m3 feletti rész támogatása csak a lakossági célú
felhasználás miatt átvett ivóvízmennyiség után igényelhető. Az e) pont eb) alpontja szerinti
nettó 498 Ft/m3 feletti, illetve az e) pont ec) alpontja szerinti nettó 1 002 Ft/m3 feletti rész
támogatása csak a lakossági célra szolgáltatott mennyiség után igényelhető.
Fajlagos ráfordításnak minősül az 1 m3 szolgáltatásra jutó költség (Ft/m3), amelyet a 2.
melléklet 4. pontjában részletezett adatok szerint összeállított, a Magyar Államkincstár
honlapján közzétett adatlapokon előírt szerkezetben, számviteli bizonylatokkal alátámasztható,
a 2018. évre tervezett és a 2018. évben igénybevett szolgáltatás mennyiségére és annak várható
költségeire vonatkozó adatok alapján kell kiszámítani.
A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.
A támogatás mértéke
Az a) cél esetében az igényelt támogatás mértékét a következő szempontokra tekintettel kell
megállapítani:
a) az ivóvíz-szolgáltatás teljes fajlagos ráfordításának 2018. évi tervezett értékénél 5,6 %-os
növekedés vehető figyelembe a 2015. évi tényleges értékhez viszonyítva a
támogatási javaslat kialakítása során,
b) csatornázott területeken a csatornaszolgáltatás teljes fajlagos ráfordításának 2018. évi
tervezett értékénél 5,6 %-os növekedés vehető figyelembe a 2015. évi tényleges értékhez
viszonyítva a támogatási javaslat kialakítása során,
c) ha a nem lakossági fogyasztói körre meghatározott díj alacsonyabb, mint a tervezett
fajlagos ráfordítás, a megítélt támogatás összegét arányosan csökkenteni kell,

d) ha a lakossági fogyasztók számára megállapított 2018. évi díj nem éri el a pályázat
meghatározásánál figyelembe vett, a pályázati kiírás 3. 1. .e) pontjában meghatározott
küszöbértéket és ennek oka nem az önkormányzati kompenzáció, a fajlagos támogatás
mértéke a megállapított díj és a küszöbérték különbözetével csökkentett összeg,
e) az átvett ivóvíz esetében a hálózati veszteség - az ivóvízátvételi pont és a szolgáltatási
pontokon a fogyasztók részére átadott ivóvízmennyiség közötti különbség - figyelembe
vehető aránya nem haladhatja meg a 15%-ot, és
f) a csatornaszolgáltatás számlázott mennyisége - lakossági fogyasztói körben - nem
haladhatja meg a szolgáltatott ivóvíz mennyiségét.
A pályázatot a Kincstár által üzemeltetett ÖNEGM rendszerben kell rögzíteni és lezárni, s
pályázatban előírt mellékletekkel együtt három eredeti példányban az Igazgatósághoz 2018.
május 7-ig postai úton megküldeni.
A beadási határidő: 2018. május 7.
Határozati javaslat
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A
Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének
benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.
Felelős: Tüske Gáborné polgármester
Határidő: 2018. május 7.
Balatonújlak, 2018. április 19.
Tüske Gáborné
polgármester

