
Balajt Község Önkormányzatának 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 

 
3-7/2017. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 5. napján  

               (szerda) de. 8.00 órai kezdettel a Községháza (3780 Balajt, Fő út 55. szám)  

               hivatali helyiségében megtartott rendkívüli nyílt ülésén. 

 

Jelen vannak: Szabó Zoltán polgármester, Csathó László alpolgármester 

 és Kovács Márta képviselő 

 

Igazoltan van távol: Ádám Ferenc Györgyné képviselő és Berzi István képviselő 

                      

Tanácskozási joggal jelen van:      Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző 

                                                          Bányainé Cserged Marianna jegyzőkönyvvezető 

                  

 

Szabó Zoltán polgármester köszönti a rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésen a 

résztvevőket, majd megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 fős 

testületből 3 fő képviselő jelen van.  

 

Ismerteti a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontját az alábbiak szerint: 

 

1.) Támogatási igény benyújtása víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére. 

    Előadó: polgármester 

 

Szabó Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban a Képviselő-

testület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 

 

Képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjával kapcsolatban 

észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 

 

Képviselő-testület a napirendi pontra tett javaslatot - és a jegyzőkönyv hitelesítőinek Csathó 

László és Kovács Márta települési képviselőket - 3 fő döntéshozatalban való részvételével - 3 

igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett fogadta el az alábbiak szerint: 

 

1.) Támogatási igény benyújtása víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére. 

    Előadó: polgármester 

 

 

Tárgyalt napirendi pontok: 

1.) Támogatási igény benyújtása víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére. 

    Előadó: polgármester 



 

 

 

1./ Napirendi pont tárgya: 

 

Támogatási igény benyújtása víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 

 

Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy az 

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. elektronikus úton tájékoztatott arról, hogy a  

kormány.hu oldalon megjelent a 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás 

igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről szóló pályázati kiírás. 

A tavalyi évhez hasonlósan minden egyes önkormányzatnak külön-külön kell az igényt 

benyújtania, ami azt jelenti, hogy az ÖNEGM rendszerben mindenkinek rögzítenie kell az 

adatokat. 

Képviselő-testületnek döntést kell hozni arról, hogy 2017. évre vonatkozóan a lakossági 

ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási kérelmet kíván 

benyújtani. 

 

Kérik a email-hez csatolt nyilatkozatokat 4 eredeti aláírt példányban kitölteni, továbbá az 

állami támogatás beadásáról meghozott képviselő-testületi határozatot szintén 4 eredeti, aláírt 

példányban a nyilatkozatokhoz csatolni és megküldeni 2017. április 12. napjáig az ÉRV. 

ZRT. Közigazgatási Osztályára ellenőrzés és skennelés céljából. 

 

Ezek után a kitöltött adatlapokat email-ben meg fogják küldeni, amelyet az ÖNEGM 

rendszerben kell rögzíteni és azt követően a polgármesternek és jegyzőnek 4 eredeti 

példányban alá kell írni. 

 

1. A pályázat célja: A támogatás 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 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 

szolgáltatástámogatása, 

b) egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezése (a 

továbbiakban: ideiglenes ivóvízellátás). 

 

A benyújtott pályázat szerinti célok módosítására nincs lehetőség. 

 

2.  Keretösszeg, a maximálisan igényelhető támogatás összege. 

 

A támogatás folyósítására a Költségvetési törvény 3. melléklet I.1. pont szerinti jogcímen a 

pályázati célra összesen 4.500,0 millió forint áll rendelkezésre. 



 

A támogatás formája: A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. 

 

Javasolja a pályázat benyújtását. 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés határozati 

javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

Képviselő-testület a határozati javaslatot - 3 fő döntéshozatalban való részvételével - 3 igen, 0 

nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatot: 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

38/2017. (IV.5.) határozata  

 

Tárgy: Támogatási igény benyújtása víz- és csatornaszolgáltatás  

       ráfordításainak csökkentésére 

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a támogatási igény 

benyújtása víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentéséről 

szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 

Képviselő-testület 2017. évre vonatkozóan a lakossági ivóvíz és 

csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási 

kérelmet kíván benyújtani. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó rendelet 

pályázathoz szükséges mellékleteinek, nyilatkozatainak aláírására. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal, illetve 2017. április 12. 

 

 

 

Szabó Zoltán polgármester - mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem 

volt - megköszönte a megjelentést és a képviselő-testület rendkívüli nyílt ülését bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Szabó Zoltán  Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 

                               

Csathó László                                                                                    Kovács Márta                                                                                                            

       jegyzőkönyv hitelesítő  jegyzőkönyv hitelesítő 
 


