
Szirák Község Önkormányzat 

Polgármesterétől 

                              
3044 Szirák Petőfi u. 31 sz.                                  

Tel.: 06-32/485-248, 06-32/485-148 

e-mail: szirakpolgarmester@szirak.hu 

 

Meghívó 

 

A 2011. évi CLXXXIX. tv.-ben foglaltaknak megfelelően, Szirák Község Önkormányzat Képviselő-

testületét 2015. június hónap 26. napján 15 órára a Képviselő-testület rendkívüli ülésére 

összehívom. 

Az ülés helye : Szirák Község Önkormányzat épülete Szirák, Petőfi út 31. 

Az ülés javasolt napirendi pontjai : 

 

1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása - pályázat 

Előterjesztő : Kómár Jánosné polgármester 

 

2. „Kiskastély” program 

Előterjesztő: Kómár Jánosné polgármester 

 

3. Hényel Puszta-i ingatlan értékesítése 

Előterjesztő: Kómár Jánosné polgármester 

 

4. Háziorvos jelentkezése a településre 

Előterjesztő: Kómár Jánosné polgármester 

 

5. Egyebek 

 

 

A napirend fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. 

 

Szirák, 2015. június 22. 

. 

       Tisztelettel: 

                                                                              

                                                                              Kómár Jánosné 

                                                                                polgármester  

 

 



Szirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2015.(VI.29.) önkormányzati rendelete 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

 

 

Szirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77.§-ban kapott felhatalmazás alapján, 

illetve ugyanezen törvény 76.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

I. Általános rendelkezések 

 

1.§ 

 

A rendelet célja, hogy meghatározza Szirák Község Önkormányzat (továbbiakban: 

Önkormányzat) közművelődéssel kapcsolatos feladatait, elősegítve az állampolgárok 

művelődéshez való jogának gyakorlását, biztosítsa a művelődés helyi feltételeit, lehetővé 

tegye a hely-történeti és honismereti mozgalom fejlődését, elősegítse a kisebbségi kultúra 

értékeinek megismertetését, rögzítse a könyvtárhasználat jogának biztosítását, 

szabályozza a nyilvános könyvtári ellátás működését. 

 

2.§ 

 

Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásnak intézménye nem lehet elkötelezett 

egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. A közművelődési 

tevékenység során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés vagy jogtalan előnyhöz 

juttatás. Az 1.§.-ban rögzített jogok megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, 

politikai, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési különbségtétel nélkül. 

 

3.§ 

 

E rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a 

közművelődési szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Az Önkormányzat közművelődési feladatai 

 



4.§ 

 

Az Önkormányzat feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL. törvény 76.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint. 

 

5.§ 

 

Az Önkormányzat feladata az alábbi közművelődési tevékenységek támogatása: 

(1) A közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környzet és infrastruktúra biztosítása. 

(2) A település hagyományainak ápolása, a helytörténeti, honismereti mozgalom 

fejlesztése népművészeti, hagyományőrző közösségek további működtetésével, a 

lokák patriotizmus, a helyi értékek védelmének erősítése, telepüés-, környzetvédő, 

természetbarát közösségek szervezése, helyi alapítványok létrehozása. 

(3) Az etnikai, a kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, gazdagítása, a 

kisebbségek hagyományainak gondozása, fejlesztése. 

(4) Az ifjúság kulturális életének fejlesztése, művelődési kezdeményezéseinek segítése. 

(5) Az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatása, 

az életkori csoportok kulturális kapcsolatainak gazdagítása. 

(6) Amatőr művészeti körök, alkotó táborok segítése, szórakozási és közösségi 

igényekhez lehetőség biztosítása. 

(7) A telepüés környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele, találkozók, 

kiállítások rendezése, turizmus támogatása. 

 

 

III. Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának intézményei 

 

6.§ 

 

Az Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78.§. (1) bekezdésében foglaltak szerint e 

rendelet 5.§-ában foglalt feladatainak ellátása érdekében az ellátandó közművelődési 

feladatokat az alábbiak szerint biztosítja: 

(1) A Sziráki Klubkönyvtár – 3044 Szirák, Petőfi út 102. - (továbbiakban: Könyvtár) 

fenntartása, amely az önkormányzati kulturális feladatellátás alapintézménye. 

(2) A Könyvtár közművelődési feladatai: 

a) a település kulturális folyamatainak szervezése, koordinálása 

b) a lakossági, egyesületi, egyéb kulturális kezdeményezések szakmai segítése 

c) kulturális rendezvények, települési ünnepségek szervezése 

d) ismeretterjesztő előadások, tanfolyamok, képzések szervezése 

e) civil szervezetek programjainak, szakmai munkájának segítése 

f) művészeti kiállítások, bemutatók szervezése 

g) a település és térsége információinak és rendezvényeinek népszerűsítése 

(3) Az Önkormányzat a nyilvános könyvtári ellátást, valamint a könyvtárhasználathoz 

való jog érvényesülését a Könyvtár fenntartásán keresztül biztosítja a település és 

térsége számára az alábbiak szerint: 



a) a Könyvtár segíti az iskolarendszeren kívüli, önképző és szakképző 

tanfolyamokon részt vevők tanulását, az iskolai és felnőttoktatást, az 

ismeretszerző folyamatokat, a művelődő közösségeket, a szabadidő kulturált 

eltöltését 

b) a Könyvtár a törvény által előírt alapfeladatokon túl az Önkormányzat által 

biztosított költségvetésen belül vállalhat alapfunkciókhoz kapcsolódó 

közművelődési szolgáltatásokat. Az alapfeladatokhoz elő nem írt feladatok 

felvállalására pályázatok útján fedezett teremthet. 

c) az Önkormányzat az éves költségvetésében támogatást biztosíthat a Könyvtárnak 

a lakosság igényeit figyelembe vevő és kielégítő állománygyarapításhoz. A 

Könyvtár a könyvtári gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, gondozza és 

az olvasók rendelkezésére bocsátja 

d) a Könyvtár helyet, lehetőséget biztosít a település polgárai számára nyilvános 

Internet-használathoz. Az Önkormányzat lehetőségeinek határain belül támogatja 

a Könyvtár könyvtári információs hálózatát és további számítógépesítésének 

fejlesztését. 

e) a Könyvtár helyismereti, helytörténeti dokumentumokat gyűjt és erről információt 

ad. 

(4) A Könyvtár beiratkozási díjait e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

 

IV. A közművelődési feladatellátás támogatása 

 

7.§ 

 

Az Önkormányzat e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására 

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény követelményeinek megfelelő jogi személlyel, magánszeméllyel, 

illetve nem helyi önkormányzati fenntartású intézményekkel és civil szervezetekkel 

közművelődési megállapodást köthet a törvényben meghatározottak szerint. 

 

 

 

 

8.§ 

 

(1) Az Önkormányzat a Könyvtárat fenntartja és lehetőségeihez képest törekszik az 

intézményt befogadó mindenkori épület műszaki állapotának javítására, a közművelődési 

feladatok színvonalas ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítására. 

(2) Az Önkormányzat közművelődési intézménye feladata színvonalasabb ellátása 

érdekében pályázhat, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást, adományt fogadhat el. 

Pályázat benyújtásához költségvetési pénzeszközök felhasználása, vagy költségvetési 

többletigénylés esetén a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges. A vállalt cél 

megvalósítása az intézmény alaptevékenységének ellátását, annak biztonságát nem 

veszélyeztetheti. 



(3) Az Önkormányzat a 7.§-ban foglaltak szerint támogatja az önkormányzati 

közművelődési feladatok ellátásában – megállapodás alapján – résztvevő nem helyi 

önkormányzati fenntartású intézményeket, civil szervezeteket. 

(4) Az Önkormányzat közművelődési intézménye feladatai színvonalasabb és átláthatóbb 

ellátása érdekében a tárgyévet megelőző év decemberében tartandó testületi ülésre 

egymással összehangolt éves munkatervet, majd a tervezett közművelődési programjai, 

rendezvényei megvalósulásáról a tárgyévet követő év áprilisában tartandó testületi ülésre 

pénzügyi és szakmai beszámolót köteles készíteni. 

 

V. A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése 

 

9.§ 

 

(1) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény és  a jelen rendelet által meghatározott közművelődési 

feladatokkal kapcsolatos hatásköröket a Szirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

gyakorolja, melyet a polgármesterre átruházhat. 

(2) A hatáskör átruházással kapcsolatos szabályokat Szirák Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni. 

 

10.§ 

 

(1) Az Önkormányzat közművelődési intézményének törvényességi ellenőrzését a 

vonatkozó jogszabályokkal foglaltak alapján látja el. 

(2) A Önkormányzat intézményének szakmai ellenőrzését a Képviselő-testület szakmai 

beszámolók alapján látja el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Záró rendelkezések 

 

11.§ 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti Szirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

közművelődésről szóló 6/2002.(VIII.09.) önkormányzati rendelete. 

 

 



Szirák, 2015. június 26. 

 

 

 

 

 

Kómár Jánosné      Várnai Ildikó 

  polgármester            jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  

 

 



 

 

 

 

 

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2015/7. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2015. évi június hónap 26. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésről 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák, Petőfi út 31. Szirák 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június hó 26. napján megtartott soron következő 

nyílt ülésén. 

Jelen vannak:  

Kómár Jánosné polgármester  



Cselovszki László alpolgármester 

Dr. Lukács Noémi képviselő 

Dr. Micsutka Attila képviselő 

Dudás Lászlóné képviselő 

Mikus János képviselő 

 

Tanácskozási joggal részt vesz Mikus Kinga aljegyző. 

 

A lakosság részéről jelen vannak a jelenléti íven szereplőknek megfelelően. 

 

Távol maradt :  

Novák Lajos képviselő 

 

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 

mivel a 7 főből 6 fő jelen van.  

A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Mikus Kinga aljegyzőt, illetve javaslatot tesz a hitelesítő 

személyére, Dr. Micsutka Attila képviselő személyében. 

A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítő személyét 6 igen szavazattal elfogadja. 

A polgármester javaslatot tesz a napirendi pontokra a meghívóban szereplőknek megfelelően, 

kiegészítve azt a Képviselők napirendi pont javaslataival. 

A képviselő-testület az ülés napirendjét 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbiak szerint fogadja 

el:  

 

1./ Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 

2./ „Kiskastély” program 

3./ Lakossági panasz 

4./ Óvodai kamerarendszer kiépítése / az Óvodával kapcsolatos tájékoztató / felújítási  

engedély kérése 

5./ Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 

6./ Rendeletalkotás 

7./ Cégalapítással kapcsolatos kérés 

 

 

 

1./  Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 

 
Kómár Jánosné: 

Az idei évben először az Önkormányzatok saját maguk igényelhetik ezt a támogatást, eddig csak a 

gesztor Önkormányzatnak volt lehetősége pályázatot benyújtani. A támogatás célja azon települések 

támogatása, amelyekben az önkormányzati, az állami illetve egyéb viziközmű-szolgáltató által 

végzett lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás költségei a viziközmű-

szolgáltatásból származó lakossági felhasználásból származó árbevételt jelentősen meghaladják. 

 



A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta : 

34/2015.(VI.26.) számú határozat 

a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásáról 

1./ Szirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2015. évre vonatkozóan a 

lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási kérelmet kíván 

benyújtani. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó rendelet pályázathoz szükséges 

mellékleteinek, nyilatkozatainak aláírására. 

Határidő : azonnal 

Felelős : Kómár Jánosné polgármester 

 

Dr. Micsutka Attila: 

A csatornabekötéssel kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy a héten kiküldött levelek nem 

teljesen világosak. Azt szeretném megtudni, hogy most pontosan mennyibe is kerül a csatorna 

bekötése? 

 

Kómár Jánosné: 

Mindenkinek ugyanannyiba kerül a bekötési díj. Pontosan nem tudjuk még megmondani, hogy 

mennyibe fog kerülni, de nagyjából 28.000 - 30.000 Ft-ra lehet számítani. Természetesen azok az 

emberek, akik LTP szerződést kötöttek, ők 2016 augusztusában visszakapják a befizetett pénzt az 

állami támogatással együtt. 

 

Rábli János: 

Mi lesz azokkal az ingatlantulajdonosokkal, akiknek nem vitték be a csonkot a telkükre és nincs 

emésztőjük sem? Az anyósomnak van vízbekötése, de csonk nincs, mert ott már nagyon lejt az út és 

nem tudják bevinni. 

 

Kómár Jánosné: 

Akinek nincs víz bekötése, annak nem is raktak csonkot sem, mert elvileg nincs vízhasználat sem. A 

másik dolognak hétfőn utánanézek, mert attól kellene lennie csonknak, hogy nagyon lejt az út. 

 

 

 

Dr. Micsutka Attila: 

Azt sem értem teljesen, hogy hogyan működik az, hogy a Mátra utcában minden háznál van 

szivattyú, aminek az áram ellátása az ingatlantulajdonost terheli. Hogyan lesz ez jóváírva nekik? 

 

Kómár Jánosné: 

Kompenzációt fognak kapni. Amikor meg lesz a csatornadíj és ki tudják számolni, hogy mennyibe 

kerül egy m3, akkor kompenzálják nekik a díjból ezt az összeget. Mérhető, hogy mennyi áramot 

használ el egy szivattyú. 

 

2./ „Kiskastély” program 

 



Kómár Jánosné: 

Ez a program egyenlőre nem látható sehol. Kaptam egy tájékoztatást arról, hogy a 

Miniszterelnökségnél ez a program létezik és a pályázat kiírásra is kerül hamarosan. A Művelődési 

Ház teljes felújítása szerintem kb. 300 millió Ft-ba is kerülhet. Sajnos elengedtünk olyan 

pályázatokat, ahol csak 1-1 dolgot tudtunk volna felújítani, mert egyszerre, globálisan szerettük 

volna véghez vinni ezt a dolgot. Én írtam Lázár János Úrnak egy levelet a Művelődési Ház 

felújításával kapcsolatban, amit támogatásként már alá is írattam Becsó Zsolt országgyűlési 

képviselővel, Skuczi Nándor Nógrád Megyei Közgyűlés elnökével és Balla Mihály országgyűlési 

képviselő is szándékozik aláírni. 

 

Kómár Jánosné polgármester felolvassa a levelet. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta : 

35/2015.(VI.26.) számú határozat 

a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez írt levélről 

1./ Szirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Miniszterelnökséget vezető 

miniszternek, Lázár János Úrnak írt levél tartalmával. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a levél aláírására és annak elküldésére. 

Határidő : értelem szerint 

Felelős : Kómár Jánosné polgármester 

 

Dr. Lukács Noémi: 

A Művelődési Ház felújítása a Képviselő-testület tervei között szerepelt. Azt tudjuk, hogy egyszerre 

nem tudunk mindent megcsináltatni, csak bizonyos részeket és szépen sorban haladni a munkával, de 

a ezt úgy tudjuk megoldani, ha van egy komplett tervünk a felújítással kapcsolatban. Én hoztam egy 

jó építészt, aki megnézte és adott egy előzetes költségbecslést, hogy ez mennyibe kerülne. A 

költségbecslés két részből áll: az egyik az engedélyezési tervekre vonatkozik a másik a kivitelezési 

tervekre. Az engedélyezési tervek ára 2.813.000 Ft + ÁFA, a kivitelezési tervek ára 3.432.000 

Ft+ÁFA. Javaslom, hogy döntsünk komolyan a dologgal kapcsolatban, persze lehet még kérni 

ajánlatokat, de mielőbb kezdjük el a terveztetést. 

Kómár Jánosné: 

Én azt javaslom, hogy a kiviteli tervet egyelőre ne végeztessük el, de az engedélyeztetési tervet 

csináltassuk meg. Döntsünk arról is, hogy kérjünk e még árajánlatot, vagy sem. 

Mikus János: 

Szerintem elfogadhatjuk ezt, mert nem gondolom, hogy sokkal olcsóbbat találunk. 

Cselovszki László: 

Véleményem szerint csak azért is kérjünk egy másik ajánlatot is, hogy lássuk, hogy ez mennyire 

akciós ár nekünk. 

Dr. Lukács Noémi: 

Akkor beszerzek még egy ajánlatot, de akkor azt kérem, hogy 2 hét múlva legyen egy ülés, ahol 

eldöntjük, hogy melyiket válasszuk. 



Dr. Micsutka Attila: 

Én a személyes meghallgatást is fontosnak tartom egy ekkora projektnél. Szívesen segítek 

Noéminek, amiben tudok. 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta : 

36/2015.(VI.26.) számú határozat 

a Művelődési Ház felújításáról 

1./ Szirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy még további egy árajánlatot 

kér a Művelődési Ház felújításával kapcsolatban. 

2./ A Képviselő-testület az árajánlat beérkezését követően, az építészek személyes meghallgatása 

után dönt azzal kapcsolatban, hogy kinek az ajánlatát fogadja el. 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Lukács Noémi képviselőt, hogy az árajánlatokat megkérje. 

Határidő : 2015. június 30. 

Felelős : Dr. Lukács Noémi képviselő 

 

3./ Egyebek 

 

- Lakossági panasz 

 

Jónás Tamás Balázsné: 

Mi megvásároltuk a Kisbágyoni út 28. szám alatti ingatlant és azért jöttünk most ide, mert még 

mindig laknak az ingatlanba és szeretnénk kilakoltatást kérni. A szomszédok is azért jöttek, mert már 

nem bírjuk elviselni ezt az állapotot, amit Puporkáék csinálnak. 

 

Kómár Jánosné: 

Mi nem tudunk kilakoltatást kérni, mert magántulajdonról van szó és nem önkormányzati 

tulajdonról. Ti teljes körű tulajdonosi jogokat kaptatok, ezért nektek kell indítani a kilakoltatást. 

Jónás Tamás Balázsné: 

Akkor szólhatunk a rendőrségnek, ha letelik a határidő? 

Kómár Jánosné: 

Ha letelik a határidő, amit adtatok nekik, hogy kiköltözzenek, akkor abban a pillanatban kérhetitek 

ezt. 

Jónás Tamás Balázsné: 

Köszönjük szépen a tájékoztatást. 

 

 

- Óvodai kamerarendszer kiépítése / az Óvodával kapcsolatos tájékoztató / felújítási  

engedély kérése 



 

Kómár Jánosné: 

Megérkezett az óvodai kamerarendszer árajánlata, ami 298.577 Ft + 22.900 Ft egyéb beszerzési 

költség. 

Dr. Lukács Noémi: 

Hány kameráról van szó? 

Kómár Jánosné: 

Minden helyiségben lesz kamera még az udvaron is, kivéve a mosdókban. 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta : 

37/2015.(VI.26.) számú határozat 

az óvodai kamerarendszer árajánlatáról 

1./ Szirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja a Nádasdi Elektro 

Kft. által benyújtott árajánlatot az Aprófalva Óvoda Szirák kamerarendszerének kiépítésével 

kapcsolatban. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

Határidő : értelem szerint 

Felelős : Kómár Jánosné polgármester 

 

Kómár Jánosné: 

Az óvodavezető tájékoztatatja a Képviselő-testületet, hogy az éves munkatervben foglaltaknak 

megfelelően július 17.-én nevelésnélküli napot tart, illetve a nagytakarítási szünet ebben az évben 

2015. augusztus 1-31.-ig tart. 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag – külön számozott határozat nélkül – elfogadja 

a tájékoztatást az intézmény zárva tartásáról. 

 

Kómár Jánosné: 

Az óvodavezető felújítási munkálatokhoz kéri a Képviselő-testület engedélyét, illetve a 

munkálatokhoz szakszerű segítség biztosítását a munkálatok elvégzéséhez.  

Dr. Lukács Noémi: 

Budapesten kb 30 ember jelentkezett, hogy bármilyen társadalmi munkát szeretnének végezni. Írok 

egy levelet, hogy aktuális e még a dolog. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta : 

38/2015.(VI.26.) számú határozat 

az óvoda felújítási munkálatairól  

1./ Szirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy engedélyezi és támogatja az 

Aprófalva Óvoda Szirák felújítási munkálatait.  



2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkálatokhoz szükséges szakemberek 

biztosításáról gondoskodjon. 

Határidő : 2015. augusztus 31. 

Felelős : Kómár Jánosné polgármester 

 

 

- Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 

 

Kómár Jánosné polgármester ismerteti a pályázat részleteit az előterjesztésnek megfelelően. 

Kómár Jánosné: 

A Művelődési Házzal kapcsolatban mindannyian tudjuk, hogy vannak felújítási munkák. Én azt 

javaslom, hogy 250.000 Ft önerőt vállaljunk, így 2.500.000 Ft támogatást kaphatunk. Összeírattam a 

dolgozókkal, hogy mire lenne szükség, mely szerint a felújítási munkák 1.439.902 Ft-ba kerülne. 

Kúp cserepeket cserélnénk, kéményszegélyt helyre állítanánk és azokat a munkákat végeznénk el, 

amelyek az állagmegóváshoz szükségesek. 1.000.000 Ft-ért eszközöket, bútorokat kellene vásárolni. 

A színpadi függönyt mindenképpen ki kell cserélni, de a nagyteremben az összes függöny cserére 

szorul, de egy tisztító meszelés is beleférne. 

Dr. Micsutka Attila: 

Sajnos ez a Művelődési Ház a falu szégyene. Ha csak kis dolgot is tudunk megcsinálni rajta, azt is 

meg kell, mert máskülönben nem lesz előre lépés. 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta : 

39/2015.(VI.26.) számú határozat 

közművelődési érdekeltségnövelő támogatásról 

1./ Szirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot kíván benyújtani - 

a Művelődési Ház felújításával kapcsolatban - a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra. 

2./ Szirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete a saját költségvetésének terhére vállalja az 

önrész biztosítását, melynek összege 250.000 Ft.  

Határidő : értelem szerint 

Felelős : Kómár Jánosné polgármester 

 

- Rendeletalkotás 

 

Kómár Jánosné: 

A támogatáshoz szükséges egy közművelődési feladok ellátásáról szóló rendelet benyújtása is. Bár 

nekünk volt egy 2002-es rendeletünk ezzel kapcsolatban, de az már nem aktuális. Kérem a 

Képviselő-testületet, hogy fogadja el az új, a közművelődési feladatokról szóló rendeletet. 



 

Szirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja   

10/2015.(VI.27.) önkormányzati rendelete 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

 ( A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

- Cégalapítással kapcsolatos kérés 

 

Mikus Kinga aljegyző felolvassa a levelet, amelyet a Centralwood Kft. küldött Szirák Község 

Önkormányzatának. A levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

  

Dr. Lukács Noémi: 

Erről most kell döntenünk? Nem vagyunk tisztában azzal, hogy milyen telkekkel rendelkezünk. 

 

Kómár Jánosné: 

Igen, mert akár már a jövő héten megvásárolná a telket. Vannak itt térképek, abból tudunk választani. 

 

Cselovszki László: 

Mindenképpen meg kell fognunk ezt a lehetőséget, mert ha csak 5 embert foglalkoztat majd a cég, 

már az is nagyon jó lenne.  

 

Kómár Jánosné: 

Én azt javaslom, hogy a vásártérből méressük ki a 4000 m2 és ajánljuk fel azt.  

 

Dr. Micsutka Attila: 

Volt egy telek a 610/1 Hrsz.-ú, amire 2 év beépítési idő állt rendelkezésre, mivel ez nem lett 

beépítve, így visszaszállt a telek az Önkormányzatra. Mellette van még 3 ugyanolyan telek, ami üres 

és azt is el lehet adni. 

 

Kómár Jánosné: 

A mellette lévő telkekből mindhármat fel kell ajánlani egyben, hogy meglegyen a 4000 m2. 

 

Cselovszki László: 

Még a négyzetméter árat is meg kell határozni. 

 

Kómár Jánosné: 

Én azt javaslom, hogy 500 Ft/m2 árat határozzunk meg. Azt gondolom, hogy ez teljesen reális. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta : 

40/2015.(VI.26.) számú határozat 

a Centralwood Kft.-nek felajánlott ingatlanokról 

1./ Szirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Centralwood Kft. 

megkeresésére az alábbi ingatlanokat ajánlja fel megvásárlásra: 



- Szirák belterület 610/2, 610/3, 610/4 Hrsz.-ú ingatlanok, melynek összterülete 4.250 m2 

- Szirák belterület 106/3 Hrsz-ú ingatlanból kivett 4000 m2. 

2./ A Képviselő-testület a vételárat az ingatlanok tekintetében 500 Ft/ m2 árban határozza meg.  

Határidő : értelem szerint 

Felelős : Kómár Jánosné polgármester 

 

Mivel több napirend és hozzászólás nincs, a polgármester megköszönte a részvételt, a Képviselő-

testületi ülést bezárta. 

 

 

Szirák, 2015. június 26. 

 

 

………………………………                                              ………………………………… 

Kómár Jánosné polgármester                                                      Mikus Kinga aljegyző       

 

     

 

    ….…………………………………………………                                                                       

                                                 Dr. Micsutka Attila képviselő      

 

 

 

 

Községi Önkormányzat 

 

Kivonat 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015………………………………… megtartott ülésének 

Jegyzőkönyvéből 

 

Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a támogatási igény 
benyújtása víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére. 

 

Községi Önkormányzat képviselő-testülete döntött abban, hogy 2015. 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. 



 

Határidő: Azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

K.m.f. 

 

 

Polgármester   Körjegyző 

 

A kivonat hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázati kiírás 
 

2015. június 8. 
 
 

 

A vízgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) – a nemzetgazdasági miniszterrel 
és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. 
melléklet I. 1. pont szerinti 

 

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására, 
 

összhangban  
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),  

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény),  

- a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény,   
- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.),   
- a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény (a továbbiakban: 

Rezsicsökkentési törvény),   



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

- a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 28. § (2) bekezdésének 
c) pontjának,   

- az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ivóvíz rendelet)  

 
rendelkezéseivel. 

 

 

1.  A pályázat célja 

 
A támogatás célja azon települések támogatása, amelyekben az önkormányzati, az állami illetve 
egyéb víziközmű-szolgáltató által végzett lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és -
tisztítás költségei a víziközmű-szolgáltatásból származó lakossági felhasználásból származó 
árbevételt 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. 



 Rendelkezésre álló Maximálisan igényelhető 
Pályázati célok keretösszeg támogatás összege 

 millió Ft* millió Ft 
   

1.a) 4 450** nem releváns** 

1.b) 50*** nem releváns*** 

 
*A miniszter az 1.a) és 1.b) célok közötti keretösszeg átcsoportosítását a benyújtott és megvizsgált 

pályázatok egységes kezelése során mérlegeli és a felmerült igények szerint végrehajtja.  
**A megítélésre kerülő támogatás mértéke a benyújtott pályázatok alapján az egyes igények 

tekintetében a lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatás fajlagos 
ráfordításai támogatásának odaítélésénél figyelembe vehető tényleges küszöbértékek, továbbá a 
rendelkezésre álló keretet meghaladó igény esetén a támogatásban részesíthető pályázónkénti 
támogatási összegek egységes mértékben történő csökkentésének függvénye.  

***A megítélt támogatás mértéke a benyújtott pályázatok alapján az egyes igények tekintetében az 
ideiglenes ivóvízellátás támogatásának odaítélésénél figyelembe vehető jogszerű igények függvénye. 

 

3.  Pályázók köre 

 
Települési önkormányzat (a továbbiakban: Pályázó) nyújthat be pályázatot. Több települést ellátó 
víziközmű-rendszer esetén, ha gesztor önkormányzat kerül kijelölésre, a gesztor önkormányzat 
minősül Pályázónak. 

 
3.1. Az 1.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 2015. 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) és a nemzeti fejlesztési miniszter egyetértésével Vksztv. 76. § (3) bekezdése alapján 
egyedileg 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 szennyvízközmű 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 szennyvízcsatorna-hálózattal 
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 
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 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 2015. január 1-jétől meghaladja a nettó 320 Ft/m

3
 értéket,   

eb) a nem csatornázott területeken a közüzemi ivóvízszolgáltatás 2015. évi várható fajlagos 
ráfordítása meghaladja a nettó 498 Ft/m

3
 értéket, vagy   

ec) a csatornázott területeken - függetlenül attól, hogy az közműves ivóvízellátás, 
szennyvízelvezetés és – tisztítás szolgáltatásazonos vagy más-más víziközmű-szolgáltató végzi - az 
közműves ivóvízellátás,  



 
szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatás2015. évre várható együttes, összevont fajlagos 
ráfordítása meghaladja a nettó 1 002 Ft/m

3
 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 3. 1. e) pont ea) alpontja szerinti nettó 320 Ft/m

3
 feletti rész támogatása csak a lakossági célú 

felhasználás miatt átvett ivóvízmennyiség után igényelhető. A 3. 1. e) pont eb) alpontja szerinti nettó 

498 Ft/m
3
 feletti, 



illetve a 3. 1. e) pont ec) alpontja szerinti nettó 1 002 Ft/m
3
 feletti rész támogatása csak a lakossági 

célra szolgáltatott mennyiség után igényelhető. 
 

Fajlagos ráfordításnak minősül az az 1 m
3
 szolgáltatásra jutó költség (Ft/m

3
), amelyet a 2. melléklet 

4. pontjában részletezett adatok szerint összeállított, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: 
kincstár) honlapján közzétett adatlapokon előírt szerkezetben, számviteli bizonylatokkal 
alátámasztható, a 2015. évre tervezett és a 2015. évben igénybevett szolgáltatás mennyiségére és 
annak várható költségeire vonatkozó adatok alapján kell kiszámítani.  
3. 2. Az 1. b) cél esetében a Pályázó az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozataként 
lakossági felhasználóknak, illetve közegészségügyi határozat alapján kiemelt felhasználói 
csoportoknak az Ivóvíz rendelet 6. §-a alapján elrendelt, legfeljebb 6 hét időtartamig fenntartott 
ivóvízellátás támogatása érdekében nyújthat be pályázatot, a következők figyelembevételével: 

 
a) Eseti ivóvízszennyezésre hivatkozással támogatás akkor adható, ha a fővárosi, illetve megyei 

kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve, vagy az illetékes népegészségügyi hatóság 
által jóváhagyott ivóvízminőség vizsgálati tervet végrehajtó ivóvízvizsgálatra akkreditált 
laboratórium 2014. évben legfeljebb két alkalommal az ivóvíz rendelet 1. számú melléklet A) vagy 
B) pontjában szereplő vízminőségi jellemző határértékének túllépését, majd 6 héten belül a túllépés 
megszűnését állapította meg határozatában. A határérték két alkalommal történő túllépése együttesen 
sem haladhatja meg a 6 hetes időtartamot. A pályázat befogadásának feltétele a határozatok, vagy az 
ivóvízvizsgálatra akkreditált laboratórium ivóvízminőség vizsgálati jegyzőkönyv másolatának 
benyújtása.   

b) A nitrit, illetve nitrát paraméter esetén az eseti ivóvízszennyezés szerint ideiglenes 
ivóvízellátásban részesülő várandós anyák és egyévesnél fiatalabb csecsemők tekintetében azzal az 
eltéréssel kell alkalmazni, hogy a támogatás a teljes 2014. naptári évre is adható, amennyiben a 
fővárosi, illetve megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve 2014. évben a 
közüzemi ivóvíz nitrit, illetve nitrát határérték túllépést megállapító és ismételten megfelelőséget 
megállapító határozatai együttesen benyújtásra kerülnek és a kereskedelmi forgalomban lévő 
alternatív megoldások költségigényét nem haladja meg a benyújtott igény.   

c) Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatának ellentételezésére az a Pályázó 
nyújthat be pályázatot, amelyet a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási 
szerve vagy járási, fővárosi kerületi népegészségügyi intézete 2014. január 1. és 2014. december 31. 
között kiadott határozatában kötelezett arra, hogy a településen vagy településrészen az érintett 
fogyasztók részére az egészséges ivóvizet biztosítsa, vagy a kötelezettséget és annak megoldását az 
illetékes népegészségügyi hatóság által jóváhagyott ivóvízminőség vizsgálati tervet végrehajtó 
ivóvízvizsgálatra akkreditált laboratórium megállapította.  

 
Nem jogosult az 1. b) szerinti cél esetében támogatásra az a települési önkormányzat - az eseti 

ivóvízszennyezéssel összefüggő igények kivételével – amely: 
- az Ivóvízminőség-javító Programban vesz részt,   
- amelynek felróható okból, illetve az üzemeltető jogellenes magatartása következtében került sor 

az ivóvíz-ellátási kötelezettség elrendelésére, vagy az ivóvízminőség vizsgálati terv szerint az 
ideiglenes ivóvízellátás végrehajtására.  

 

 

4. A támogatás formája  
 

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. 
 

5.  A támogatás mértéke 
 

A támogatás mértéke a jelen pályázati kiírásban részletezettek függvénye. A támogatás nettó összeg. 



 
5.1.Az 1.a) cél esetében az igényelt támogatás mértékét a következő szempontokra tekintettel 

kell megállapítani:   
a) az ivóvíz-szolgáltatás teljes fajlagos ráfordításának 2015. évi tervezett értékénél 

növekedés nem vehető figyelembe a 2013. évi tényleges értékhez viszonyítva a támogatási 
javaslat kialakítása során,,  



b) csatornázott területeken a csatornaszolgáltatás teljes fajlagos ráfordításának 2015. évi 
tervezett értékénél növekedés nem vehető figyelembe a 2013. 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 2015. 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.  

 
5.1.1. Az 5.1.d) pont bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni:   
a) a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. 

mellékletében szereplő járások vagy 6. mellékletében szereplő térségek területén lévő 
települések, vagy a 4. mellékletében szereplő települések,  

b) a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 

105/2015.   
(IV. 23.) Korm. rendelet 2. és 3. mellékletében szereplő 

települések esetében. 

 
5.1.2. Ha a szolgáltatás teljes fajlagos ráfordításának növekedése meghaladja az 5.1. a) és b) 

pont szerint figyelembe vehető mértéket, az egyes költségnemek növekedése a 
támogatási javaslat kialakításánál a következők szerint kerül elismerésre:  

a) az értékcsökkenési leírás, valamint - a Vksztv. és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény előírásainak megfelelő üzemeltetés esetén - az azt 
helyettesítő használati (bérleti) díj nem haladhatja meg az eszközök pótlásának, 
felújításának céljaira felhasználható -   
a fajlagos ráfordítás számítása során felhasználni tervezett - a díjmegállapításban 
értékcsökkenés címén elfogadott mértéket, illetve mértékének 160 Ft/m

3
 feletti része 

nem támogatható,   
b) a személyi jellegű ráfordítások növekedése a 2013. évi tényleges értékhez 

viszonyítva legfeljebb 12,4% lehet,   
c) az anyag, anyagjellegű ráfordítások növekedése a 2013. évi tényleges értékhez 

viszonyítva legfeljebb 3,3%,   
d) az energiaköltségek növekedése a 2013. évi tényleges értékhez viszonyítva legfeljebb 

-9,3% lehet   
e) az egyéb költségek és egyéb ráfordítások növekedése a 2013. évi tényleges értékhez 

viszonyítva legfeljebb -1,5%, ide nem értve a közművezetékek adójáról szóló 
törvényben foglaltak alapján megfizetésre kerülő adót.  

 
5.1.3. Ha a Pályázó nem felel meg az 5.1.2. pontban foglaltaknak, a támogatásra nem 

jogosult. 5.1.4. Korlátozó feltételek a támogatás mértékének meghatározásakor:  
a) támogatás fajlagos ráfordítások részleges ellentételezésére nyújtható, ha azok kalkulációja 

összhangban van a számviteli törvénnyel,   
b) többtényezős díjak alkalmazásakor a többtényezős díjat egytényezőssé kell alakítani, és 

az átalakítás módját részletes kalkulációkkal kell bemutatni,   
c) a szolgáltatást terhelő általános forgalmi adót, valamint közműves szennyvízelvezetés és –



tisztítás szolgáltatásnál a környezetterhelési díjat a támogatás alapjául szolgáló költség 
összegénél nem lehet figyelembe venni,   

d) több települést ellátó és a települések tekintetében átlagráfordítást figyelembe vevő 
egységes díjat alkalmazó víziközmű-szolgáltató esetében településenkénti 
költségkalkuláció alapján támogatás nem igényelhető.  



5.2 Az 1. b) cél esetén a támogatás mértékét a Pályázó számítja ki a 4. mellékletben foglaltak 

szerint. 
 

5.3. Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely  
 

a) nem felel meg a pályázati kiírásban részletezett feltételeknek,  

b) a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása van,   
c) adósságrendezési eljárás alatt áll.  

 

6. Pályázatok benyújtása  
 

6.1. Az 1. a) cél esetén alkalmazandó rendelkezések:  

 

6.1.1. A víziközmű-szolgáltatótól előzetesen beszerzett adatok, kalkulációk felhasználásával 
kitöltött, 2. melléklet szerinti adattartamú pályázatot, valamint annak az e pályázati kiírásban 
előírt kötelező mellékleteit 2015. július 8-ig kell rögzíteni és lezárni a kincstár által üzemeltetett 
Önkormányzati Előirányzat-gazdálkodási Modul (a továbbiakban: ÖNEGM) nevű elektronikus 
rendszerben és három eredeti példányban a kincstár Pályázó székhelye szerint területileg illetékes 
szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) történő postai úton való megküldésével, vagy az 
Igazgatóságon személyesen történő leadással lehet papír alapon benyújtani. A benyújtási 
határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a Pályázó a fent megjelölt határnapig elektronikusan 
rögzítette a pályázati adatlapot, a pályázatot lezárta, valamint a pályázatot és a további 
benyújtandó dokumentumokat papír alapon legkésőbb a lezárást követő munkanapon postára 
adta, vagy az Igazgatóságon személyesen leadta. A kizárólag papír alapon, valamint a kizárólag 
elektronikus úton benyújtott adatlap érvénytelen. E határidő elmulasztása jogvesztő.  

 

6.1.2. A közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatásra vonatkozó 
együttes pályázat, illetve csatornaszolgáltatásra vonatkozó pályázat esetén a víziközmű-
szolgáltató - vagy a társszolgáltató - által végzett ivóvíz-szolgáltatásra vonatkozó adatokat és 
részletes kalkulációkat is be kell nyújtani. Új vízmű, illetve csatornamű üzembe helyezése esetén 
a fajlagos ráfordítás összetevőit - ideértve az üzembe helyezés költségét is - külön indokolásban 
kell kimutatni a beruházás megvalósíthatósági tanulmányának megfelelően.   
A több települést ellátó víziközmű-rendszer esetén a pályázatot – településenkénti bontásban és 
településenként összesítve – egy gesztor önkormányzat nyújthatja be. A gesztor önkormányzatot 
a pályázatban résztvevő települési önkormányzatok – megegyezés alapján – maguk jelölik ki, és 
az 1. melléklet szerinti 6. nyilatkozatban meghatalmazzák a támogatás igénylésének 
benyújtására, valamint a pályázattal kapcsolatos technikai teendők lebonyolítására.   
A több megyére kiterjedő víziközmű-rendszer esetében a pályázatot a pályázó gesztor 
önkormányzat székhelye szerinti Igazgatósághoz kell benyújtani, megyénkénti bontásban és 
összesítve is.   
6.1.3. Az Igazgatóság az Áht. vonatkozó rendelkezései figyelembevételével 8 napon belül 
megvizsgálja, hogy a Pályázó pályázatában szereplő adatok megfelelnek-e a pályázati kiírásban 
megfogalmazott feltételeknek, illetve hogy a Pályázó az előírt dokumentumokat, nyilatkozatokat 
csatolta-e.  

 

6.1.4. Az Igazgatóság a határidőben, továbbá a 2015. július 20-ai hiánypótlási határidő 
napjáig benyújtott és a formai követelményeknek megfelelő pályázatokat mellékletekkel együtt 
2015. augusztus 3-ig két eredeti papír alapú példányban továbbítja a miniszternek, valamint 
elektronikus úton - ideértve a MEKH működési engedély, kérelem MEKH működési engedély 
iránt, illetve MEKH közérdekű üzemeltető kijelölés mellékletet - a kincstár központi szervének.  

 
6.1.5 A kincstár központi szerve 2015. augusztus 10-ig elektronikus úton megküldi az országosan 
összesített adatokat a miniszternek. 



 
6.2.  Az 1. b) pont szerinti cél esetén alkalmazandó rendelkezések: 

 
6.2.1. A támogatást a nem közművel történő egészséges ivóvíz-ellátási kötelezettség 
megszűnését követően utólag, a víziközmű-szolgáltató által benyújtott és a Pályázó által 
befogadott számlák, számviteli bizonylatok alapján - az Igazgatóság útján - lehet igényelni. 



6.2.2. A pályázatot a kincstár által üzemeltetett ÖNEGM rendszerben kell rögzíteni és 
lezárni, és a „7. benyújtandó dokumentumok” fejezetben az ideiglenes ivóvízellátás cél 
vonatkozásában jelzett mellékletekkel együtt két eredeti példányban az Igazgatósághoz 2015. 
július 8-ig történő postai úton való megküldésével, vagy az Igazgatóságon személyesen történő 
leadással lehet papír alapon benyújtani. A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a 
Pályázó a fent megjelölt határnapig elektronikusan rögzítette a pályázati adatlapot, a pályázatot 
lezárta, valamint a pályázatot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon legkésőbb 
a lezárást követő munkanapon postára adta, vagy az Igazgatóságon személyesen leadta. A 
kizárólag papír alapon, valamint a kizárólag elektronikus úton benyújtott adatlap érvénytelen. E 
határidő elmulasztása jogvesztő. Az Igazgatóság a határidőben, továbbá a 2015. július 20-ai 
hiánypótlási határidő napjáig benyújtott és a formai követelményeknek megfelelő, felülvizsgált 
pályázatok és mellékleteik egy eredeti példányát 2015. augusztus 3-ig továbbítja postai úton a 
miniszternek, és elektronikusan a kincstár központi szervének.  

 
6.2.3. A kincstár központi szerve 2015. augusztus 10-ig elektronikus úton megküldi az 
országosan összesített adatokat a miniszternek.  

 

7. Benyújtandó dokumentumok  
 

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:  
 

          Pályázati 
Benyújtás módja  

          alcélok  

           
 

Sor- Benyújtandó 
dokumentumok: 

     

EP= 
 

szám      
 

         

a) b) 
elektronikusan 

és 

 

          
 

            papír alapon is 
 

     
 

1 

az   ÖNEGM   rendszerben   kitöltött   
megfelelő 

x 

 

EP 

 

Pályázat
i  Adatlap (kinyomtatva, aláírva,  

 

 
bélyegzővel 

ellátva)        
 

 

az  1.  és  2.  mellékletben  található,  a  
pályázat    

 

2 

szempontjából releváns kitöltött Pályázati 

x 

 

EP 

 

adatlapokat (kinyomtatva, 
aláírva,  

bélyegzővel  
 

 ellátva)           
 

 

a pályázó településre vonatkozó MEKH 
működési    

 

3 

engedély, vagy MEKH működési engedély 
iránti 

x 

 

E 

 

kérelem,  illetve  MEKH  közérdekű  
üzemeltető  

 

 
kijelölésére vonatkozó határozat hiteles 

másolata    
 

4 
a  pályázó  településre  vonatkozó  jogerős  

vízjogi x  E 
 

 

üzemeltetési engedély hiteles 
másolata     

 

5 

az Ávr. 75. § (2) bekezdés a)-b); d)-e); f)-h) 

pontjai x x EP 
 

 szerinti nyilatkozatok (Pályázati adatlap    
 



szerint) 

 

a 4. melléklet szerint meghatározott igény 
részletes    

 

6 

kifejtéssel és számításokkal alátámasztva 
(aláírva,  

x EP  

bélyegzővel  ellátva,  a  Pályázó  e-mail  
címének 

 
 

    
 

 közlésével)          
 

 a fővárosi és megyei kormányhivatal    
 

 

népegészségüg
yi 

szakigazgatás
i szervének  vagy    

 

 járási, fővárosi kerületi 
népegészségügy

i    
 

7 intézetének  a  3.  2.  c)  pont  szerinti  jogerős  x EP 
 

 

határozata,  vagy  az  ivóvízvizsgálatra  
akkreditált    

 

 
laboratóriu

m  ivóvízminőség vizsgálati    
 

 
jegyzőkönyvének hiteles 

másolata      
 

8 
az 1. b) pont szerinti esetben számlák, 

számviteli  x EP 
 

 

bizonylatok hiteles 
másolatai       

 



9 

a 3. melléklet szerinti számlaösszesítést 

tartalmazó  x EP 
 

 kimutatás    
 

 az  1.b)  pont  szerinti  esetben  (nitrit,  nitrát)  a    
 

10 

várandós   anyák   és   az   egyévesnél   
fiatalabb  

x EP  

csecsemők   részére   kiadott   egészséges   

ivóvíz 

 
 

    
 

 tételes elszámolása    
 

 
 

8.  Hiánypótlás 

 
A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az 
Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és a 78. §-a alapján végzi. 

 
A  hiánypótlás  keretében  benyújtott  dokumentumok  Igazgatóság  részére  történő  benyújtási  

határideje: 

2015. július 20. 
 

E határidő elmulasztása jogvesztő. 

 
Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a 
pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot – egy eredeti példány 
megtartásával –, az ok megjelölésével az Igazgatóság visszaküldi a Pályázónak és egyúttal értesíti, 
hogy pályázata érvénytelen. 

 
A papír alapon beérkezett – a pályázati kiírásnak megfelelő – pályázatokat az Igazgatóság a 
hiánypótlás lezárultát követően, 2015. augusztus 3-ig továbbítja a miniszter részére. 

 

9. Pályázat elbírálása, döntés  

 

a) A pályázatokat a miniszter, az államháztartásért felelős miniszter, a víziközmű-szolgáltatásért 
felelős miniszter, az egészségügyért felelős miniszter által delegált egy-egy tagból álló 
tárcaközi bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a jelen pályázati kiírásban foglalt szempontok 
szerint megvizsgálja, és javaslatot tesz a lakossági közműves ivóvízellátás, 
szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatásfajlagos ráfordításai támogatásának odaítélésénél 
figyelembe vehető tényleges küszöbértékekre, továbbá a támogatásban részesíthető Pályázók 
körére. A Bizottság munkájában való részvételre felkérést kap a MEKH elnöke. A 
küszöbértékek nem lehetnek alacsonyabbak, mint a jelen pályázati kiírás „2. Pályázók köre” 
részben rögzített értékek.   

b) Ha a Bizottság által javasolt küszöbértékek alapján a támogatásban részesíthető Pályázók 
számára megítélhető összes támogatás meghaladja a rendelkezésre álló keretet, a Bizottság 
javaslatot tesz a Pályázónkénti támogatási összegek egységes mértékben történő 
csökkentésére.   

c) A Bizottság elnöke a miniszter által delegált tag.   
d) A miniszter a benyújtott pályázatokról 2015. szeptember 28-ig dönt.  

 

A döntést alátámasztandó, a Bizottság a Pályázótól további dokumentumok benyújtását is kérheti. 
 

10. Döntésről való értesítés, támogatói okirat kiadásának rendje 

 
A miniszter döntéséről a Pályázók a döntést követő 2015. október 5-ig értesülnek az ÖNEGM 
rendszeren keresztül. 



 

 

A pályázatokkal kapcsolatos döntések a  www.kormany.hu honlapon is közzétételre kerülnek. 
 

A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, kifogás benyújtására nincs lehetőség. 

 
A támogatási jogviszony a támogatói okirat közlésével jön létre. A nyertes Pályázó (a 
továbbiakban: Kedvezményezett) 2015. október 14-ig elektronikus támogatói okiratban értesül a 
támogatás feltételeiről az ÖNEGM rendszeren keresztül.  

http://www.kormany.hu/


 
A Kedvezményezett a támogatói okiratban foglalt tartalom elutasítására az ÖNEGM rendszerben 
2015. október 19-ig jogosult. Ennek elmulasztása esetén a támogatási okirat elfogadottnak 
tekintendő. A támogatói okiratban foglalt tartalom elutasítása esetén a Kedvezményezett elveszíti a 
támogatásra való jogosultságát. 

 
A miniszteri döntésről a Pályázók részére megküldésre kerülő (elutasítás esetén az elutasítás 
indokait is tartalmazó) levél 2015. október 30-ig 

 
a) lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatástámogatása cél 

esetén az 1. melléklet szerinti 1. nyilatkozatban megjelölt címen,  

 
b) ideiglenes ivóvízellátás támogatása cél esetén a benyújtott pályázati anyagban az ellátásért 

felelős által közölt címen  
 

kerül postázásra. 
 

11. Támogatás folyósítása 

 
11.1. A támogatásról szóló döntés – a támogatói okirat egy másolati példányának csatolásával – 

utalványozás céljából 2015. október 26-áig írásban és elektronikus úton is megküldésre kerül 
a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztály részére, feltüntetve a 
Kedvezményezett nevét, KSH számát és a támogatás összegét.  

 
11.2. A támogatást a miniszter döntését követő utalványozása alapján a kincstár egy összegben 

2015. október 29-ig folyósítja a Kedvezményezetett részére.  

 
A Kedvezményezett a támogatás számláján való jóváírását követő 3 munkanapon belül a 
támogatást egy összegben, a támogatott településre a MEKH által kiadott víziközmű-
szolgáltatás végzésére jogosító működési engedéllyel rendelkező víziközmű-szolgáltató, vagy 
a MEKH által kiadott közérdekű üzemeltetésre kötelezettséget elrendelő határozattal 
rendelkező víziközmű-szolgáltató rendelkezésére bocsátja.  

 
11.3. A pályázat benyújtását követő víziközmű-szolgáltató változás esetén az üzemeltetési 

szerződés megkötését vagy a közérdekű üzemeltetőt kijelölő határozat jogerőre emelkedését 
követő 30 napon belül a korábbi víziközmű-szolgáltató az éves megítélt - átadott ivóvízre és 
szolgáltatásra is vonatkozó - támogatásnak a szolgáltatott mennyiséggel arányosan 
csökkentett részét a Kedvezményezett részére visszautalja.  

 
12. Támogatás felhasználása, elszámolható költségek 

 
A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért. 

 
A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet. 

 
A támogatás felhasználásának végső határideje a Költségvetési törvény 3. melléklet I. 1 pont 

szerint: 2015. december 31. Az e határnapig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a 
központi költségvetésbe. 

 
12.1 Az 1. a) cél szerinti támogatás felhasználása  

 
A támogatást a Kedvezményezett kizárólag a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –

tisztítás szolgáltatásráfordításainak csökkentésére használhatja fel. 

 



A támogatás terhére nem számolható el késedelmi pótlék, kötbér, büntetések, pótdíjak költségei, 
gépjármű-vásárlás, használt eszközvásárlás.  

A benyújtott pályázat szerinti célok módosítására nincs lehetőség. 
 

12.2  Az 1.b) cél szerinti támogatás felhasználása 



Az Ivóvíz rendelet 6. § (8) bekezdésében foglaltak szerint az érintett lakosság számára 3 liter/fő/nap 
ivóvíz biztosításához szükséges intézkedések az ellátásért felelős mérlegelése alapján 
elszámolhatóak. A költség-hatékonyság megvalósulását a miniszter döntésében egyedileg 
mérlegelheti. 

 
13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése  

 
Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves 
költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el. 

 
A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról 2016. június 30-ig pénzügyi beszámolót nyújt be 
elektronikus úton az ÖNEGM rendszeren keresztül, valamint papír alapon egy eredeti és egy 
hitelesített másolati példányban az Igazgatóság számára, amelyben szöveges indokolással, 
pénzügyileg rendezett számlák összesítőjével beszámol a támogatási összegnek az előírt célnak 
megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról. 

 
Lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatástámogatás esetén az 
elszámolás során be kell mutatni a fajlagos ráfordítás és a szolgáltatott mennyiség tényleges értékeit. 
Ha az elszámolásban szereplő adatok alapján számított támogatás összege elmarad a megítélt 
támogatás összegétől, a különbözetet a víziközmű-szolgáltató visszautalja a Kedvezményezett 
részére.  
Az Igazgatóságnak a pénzügyi beszámoló Ávr. 94. §-a szerinti felülvizsgálatára az ÖNEGM 
rendszerbe történő benyújtástól számított 60 nap áll rendelkezésre. Ha a felülvizsgálat során az 
Igazgatóság megállapítja, hogy a Kedvezményezett, az ellátásért felelős, illetve a víziközmű-
szolgáltató a kapott támogatási összeget nem a meghatározott célra, vagy csak részben használta fel, 
az Igazgatóság 60 napon belül dönt a pénzügyi beszámoló részbeni elfogadásáról. Részbeni 
elfogadás esetén az Igazgatóság a kincstár útján döntését megküldi a támogatónak. A támogató 
jóváhagyása esetén a Támogató az Igazgatóság útján értesíti a Pályázót a beszámoló részbeni 
elfogadásáról és a visszafizetési kötelezettségéről. Az elfogadásról szóló döntést valamint a 
támogatói okiratnak az Ávr. 97. § (2)-(3) bekezdések és a 98. § (5) bekezdése szerinti módosításáról 
vagy visszavonásáról szóló értesítést az Igazgatóság útján küldi meg a Kedvezményezettnek, amely 
alapján az Igazgatóság fizetési felszólítást küld a Kedvezményezettnek.  
A beszámoló teljes elfogadása esetén az Igazgatóság a döntésről értesíti a Kedvezményezettet, a 
döntés és a benyújtott pénzügyi beszámoló hitelesített másolati példányát pedig a döntéssel 
egyidejűleg tájékoztatásul megküldi a miniszter számára. A költségvetési támogatás jogosulatlan 
igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a költségvetési 
támogatás visszavonása, a támogatási szerződéstől történő elállás vagy annak felmondása esetén a 
Kedvezményezett az Áht. 53/A. §-ának, az Ávr. 78. § (2) bekezdés b) pontjának és az Ávr. 96-99. §-
ainak figyelembe vételével köteles lemondani a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás 
összegéről, és azt a Kormány rendeletében meghatározott ügyleti kamattal, késedelem esetén 
késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. 

 
Ha a Kedvezményezett 2015. november 10-ig nem utalja át a pályázati támogatást a viziközmű 
szolgáltatónak, a víziközmű-szolgáltatót 2015. október 29-től a jegybanki alapkamat kétszeresével 
megegyező összegű késedelmi pótlék illeti meg, melynek összegét a késedelmes Kedvezményezett 
térít meg. 

 
A támogatás, vagy a késedelmi pótlékkal kiegészített támogatás víziközmű-szolgáltató részére 
történő átutalása és az átutalásról szóló elszámolás, ennek elmaradásakor, illetve jogosulatlanul 
igénybe vett támogatás esetén a támogatás és a késedelmi pótlék teljes összegének visszafizetése a 
kedvezményezett éves hiánytalan beszámolójának befogadási feltétele. 

 
 

 



A támogatás Pályázati Kiírásban nem részletezett kérdéseit a támogatói okirat tartalmazza. 

 
A sem a pályázati kiírásban, sem a támogatói okiratban nem szabályozott kérdésekben az Áht. 
rendelkezései az irányadóak. 

 
A Pályázók, a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel 
a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságához fordulhatnak a  
kozfoglalkoztatas@bm.gov.hu elérhetőségen keresztül. 

mailto:kozfoglalkoztatas@bm.gov.hu
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Mellékletek 
 

1. melléklet a Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása pályázati kiíráshoz 

 

A Pályázó, illetve a víziközmű-szolgáltató nyilatkozatai 

 
1. nyilatkozat 

 

Pályázó neve, címe, telefonszáma, e-mail címe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT 

 

a nem állami tulajdonú víziközműből ellátott települések önkormányzata részéről 

 
Alulírott 

 
..................................................................................................................................................................

...............  
település polgármestere igazolom, hogy a pályázatban közölt fajlagos ráfordítási adatok a 2015. évi 
lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatás-támogatás 
igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás 
ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő 
tartalmúak. 

 
A pályázat bejelentéséről – a csatolt tartalommal – a képviselő-testület a ........................................ 

számú 

határozatot hozta (a képviselő-testületi határozat hiteles másolata mellékelve). 

 
Egyúttal kötelezettséget vállalok arra, hogy a fajlagos ráfordításnál figyelembe vett, illetve a 
Tárcaközi Bizottság által elfogadott mértékű amortizációt, eszközhasználati jogcímen meghatározott 
összeget a víziközmű felújítására, pótlására, fejlesztési hitellel kapcsolatos adósságszolgálatra 
fordítja a Pályázó. 

 
.........................................., .......... év.......... hó.......... nap 

 

.............................................  
polgármester 



 

2. nyilatkozat 

 
Pályázó neve, címe, telefonszáma, e-mail címe: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT 

 

az állami tulajdonú víziközműből ellátott települések önkormányzata részéről 

 
Alulírott 

 

..................................................................................................................................................................

..............  
település polgármestere nyilatkozom, hogy a víziközmű-szolgáltató által bemutatott támogatási 
igénybejelentést és a településünkre kimutatott támogatásigényt tudomásul veszem, és a pályázatot 
benyújtom. 

 
.........................................., .......... év.......... hó.......... nap 

 

............................................. 

polgármester 



 

3. nyilatkozat 

 
Pályázó neve, címe, telefonszáma, e-mail címe: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT 

 

állami támogatás igénybevételéről 

 
Alulírott 

 

..................................................................................................................................................................

...............  
település polgármestere nyilatkozom, hogy az államilag támogatott szennyvízközmű beruházással 
összefüggésben a szerződéses feltételek között nem szerepel, hogy a 2015. évre vonatkozóan a 
ráfordítások csökkentéséhez költségvetési (állami) támogatást nem vesz igénybe a Pályázó. 

 
.........................................., .......... év.......... hó.......... nap 

 

............................................. 

polgármester 



 

4. nyilatkozat 

 
Pályázó neve, címe, telefonszáma, e-mail címe: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT 

 

az ingatlanok a szennyvízcsatorna-hálózatra történt bekötésének mértékéről 

 
Alulírott 

 

..................................................................................................................................................................

...............  
település polgármestere igazolom, hogy a szennyvízcsatorna-hálózattal ellátott területen az 

ingatlanok 60%-ának bekötése megvalósult. 

 

.........................................., .......... év.......... hó.......... nap 

 

.............................................  
polgármester 



 

5. nyilatkozat 

 
Víziközmű-szolgáltató neve, címe, telefonszáma, e-mail címe: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ NYILATKOZATA 

 

az ellátott települések önkormányzatainak előzetes tájékoztatásáról 

 
Alulírott 

 

..................................................................................................................................................................

...............  
a víziközmű-szolgáltató vezetője nyilatkozom, hogy az ellátott települések önkormányzatait az 
igényelhető támogatásról előzetesen tájékoztattam, a tájékoztatóban foglalt adatok a támogatás 
igénybevételi feltételeinek megfelelnek. 

 
.........................................., .......... év.......... hó.......... nap 

 

............................................. 

víziközmű-szolgáltató vezetője 



 

6. nyilatkozat 

 
Önkormányzat neve, címe, telefonszáma, e-mail címe: 

 
...............................................................................................................település polgármestere 

nyilatkozom, hogy a 2015. évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének 
benyújtására és a pályázattal  

kapcsolatos technikai   teendők   lebonyolítására   a   .................................................................   

település 

önkormányzatát meghatalmazzuk. 

 

.........................................., .......... év.......... hó.......... nap 

 
............................................

. 

 

polgármester 



 

7. nyilatkozat 

 
Önkormányzat neve, címe, telefonszáma, e-mail címe: 

 
 
 
 
 

 

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT 

 
az adó-, járulék-, illeték- és vámtartozásról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

50. § (4) bekezdése alapján 
 

Alulírott 

 
..................................................................................................................................................................

...............  
település polgármestere igazolom, hogy a pályázaton támogatást igénylő település 
önkormányzatának adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (köztartozása) nincs. 

 
Hozzájárulok ahhoz, hogy a támogatás folyósítója e nyilatkozat valóságtartalmának igazolását kérje 

közvetlenül az adó- és vámhatóságtól. 

 

.........................................., .......... év.......... hó.......... nap 

 
............................................. 

 

polgármester 



 

8. nyilatkozat 

 
Önkormányzat neve, címe, telefonszáma, e-mail címe: 

 
 
 
 
 

 

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT 

 

a víziközmű-szolgáltatás módjáról 

 
Alulírott 

 
..................................................................................................................................................................

...............  
település polgármestere nyilatkozom, hogy a településen a víziközművek a tulajdoni viszonyok 
tekintetében megfelelnek a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a 
továbbiakban: Vksztv.) 6–9. §-ának, az üzemeltetésre vonatkozóan pedig a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. §-ában, valamint a Vksztv. 15–34. §-
ában foglalt előírásoknak. 

 

............................................. 

polgármester 



9. nyilatkozat 
 

A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATA 

 
a) Kijelentem, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. § (2) bekezdés a) pontja szerint a pályázatban foglalt 
adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek, továbbá kijelentem, hogy 
az általam képviselt szervezet (a továbbiakban: Pályázó) az adott tárgyban pályázatot korábban 
……….………..   
(mikor)……………………………………………………………….. (mely szervhez) nyújtott be.   
b) Kijelentem, hogy a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. 
törvény hatálya alá tartozó önkormányzat esetén jelen pályázat benyújtásakor az önkormányzat 
adósságrendezési eljárás alatt nem áll, továbbá a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatói okirat 
érvényessége alatt a tudomásomra jutástól számított 8 napon belül írásban bejelentem a 
Támogatónak, amennyiben az önkormányzat ellen ilyen eljárás indul.   
c) Kijelentem, hogy az Ávr. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerint nem áll fenn harmadik személy 
irányában olyan kötelezettségem, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását 
meghiúsíthatja.   
d) Kijelentem, hogy az Ávr. 75. § (2) bekezdés f) pontja szerint- a biztosítékmentesség 
kivételével – a támogató által előírt biztosítékokat rendelkezésre bocsátom legkésőbb a 85. § (3) 
bekezdésében meghatározott időpontig,   
e) Kijelentem, hogy az Ávr. 75. § (2) bekezdés g) pontja szerint a költségvetési támogatás 
tekintetében adólevonási joggal rendelkezem/nem rendelkezem (megfelelő rész aláhúzandó).   
f) Kijelentem, hogy az Ávr. 75. § (2) bekezdés h) pontja szerint, amennyiben a támogatott 
tevékenység hatósági engedélyhez kötött, a Pályázó rendelkezik annak megvalósításához szükséges 
hatósági engedélyekkel.   
g) Kijelentem, hogy a Pályázó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 
továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok 
követelményének megfelel.   
h) Kijelentem, hogy a Pályázó az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi személy vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül.   
i) Kijelentem, hogy a Pályázó esetében az Áht. 50. § (3) bekezdés szerinti kizárási ok nem áll 

fenn.  

j) Kijelentem, hogy a Pályázónak az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása nincs.  
 
 
 
 
 

Kelt, ............................., 2015. 

................................... 
 

 

P.H. 
 

 

………………………………….. 

polgármester 



 
2. melléklet a Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása pályázati kiíráshoz 

 
A pályázat benyújtásához és elszámolásához szükséges adatlapok adattartalmi követelményei 

 
1. A pályázatot benyújtó Pályázó adatai 

 

1.1. név  

 
1.2. cím  

 

1.3. telefonszám 

 
1.4. e-mail cím 

 

1.5. ügyintéző neve 

 

1.6. ügyintéző telefonszáma 

 
1.7. számlavezető bank neve 

 

1.8. számlaszám 

 

1.9. polgármester neve 

 
1.10. az ivóvíz-szolgáltatást végző víziközmű-szolgáltató neve és a működési engedély vagy a 

közérdekű üzemeltetésre kötelező határozat száma 

 
1.11. az ivóvíz-szolgáltatást végző víziközmű-szolgáltató címe 

 
1.12. az ivóvíz-szolgáltatást végző víziközmű-szolgáltató telefonszáma 

 
1.13. a pályázat összeállításáért felelős neve (az ivóvíz-szolgáltatást végző víziközmű-szolgáltatónál)  

 

1.14. a pályázat összeállításáért felelős telefonszáma (az ivóvíz-szolgáltatást végző víziközmű-

szolgáltatónál)  

 
1.15. a csatornaszolgáltatást végző víziközmű-szolgáltató neve és a működési engedély vagy a 

közérdekű üzemeltetésre kötelező határozat száma 

 
1.16. a csatornaszolgáltatást végző víziközmű-szolgáltató címe 

 

1.17. a csatornaszolgáltatást végző víziközmű-szolgáltató telefonszáma 

 
1.18. a pályázat összeállításáért felelős neve (a csatornaszolgáltatást végző víziközmű-szolgáltatónál)  

 
1.19. a pályázat összeállításáért felelős telefonszáma (a csatornaszolgáltatást végző víziközmű-

szolgáltatónál)  

 
1.20. a támogatási igénnyel érintett települések neve 

 
2. Az ivóvíz-szolgáltatás adatai 



 
2.1. a szolgáltatás támogatására benyújtott igény településenként  

 
2.2. saját termelésből történő szolgáltatás mennyisége településenként  



2.2.1. 2013. évi tényleges 

 
2.2.2. 2014. évi támogatásnál elfogadott 

 

2.2.3. 2014. évi tényleges 

 

2.2.5. 2015. évi várható 

 
2.3. szolgáltatás csatornázott területen településenként  

 

2.4. szolgáltatás nem csatornázott területen településenként  

 
2.5. vásárlásból történő szolgáltatás mennyisége településenként  

 
2.6. saját termelésből lakosság részére történő szolgáltatás mennyisége településenként  

 

2.7. vásárlásból lakosság részére történő szolgáltatás mennyisége 

településenként  

 
2.8. az alkalmazott lakossági díj típusa  

 
2.9. lakossági díj mértéke  

 

2.10. nem lakossági díj mértéke  

 

2.11. vízjogi üzemeltetési engedélyek száma  

 
2.12. a szolgáltatás fajlagos ráfordítása  

 
2.12.1. 2013. évi tényleges 

 
2.12.2. 2014. évi támogatásnál elfogadott 

 
2.12.3. 2014. évi tényleges 

 
2.12.4. 2015. évi várható 

 
2.13. fajlagos ráfordítás kalkulációja évenként 

 
2.13.1.energiaköltség  

 
2.13.2.technológiai villamosenergia költsége  

 

2.13.3.átvett víz költsége  

 

2.13.4.egyéb anyagköltség  

 

2.13.5.igénybe vett szolgáltatások értéke  

 

2.13.6.egyéb szolgáltatások értéke  



 

2.13.7.átadott (közvetített) szolgáltatások értéke  

 

2.13.8.bérköltség  



2.13.9.személyi jellegű egyéb kifizetések  

 
2.13.10.bérjárulékok  

 

2.13.11.közművagyon amortizációja vagy az önkormányzati tulajdon használati díja  

 
2.13.12. pénzügyi ráfordítások 

 

2.13.13. rendkívüli ráfordítások 

 

2.13.14. fajlagos vezetékhálózat hossza 

 

2.13.16. fajlagos technológiai villamosenergia-

felhasználás 3. A csatornaszolgáltatás adatai 

 
3.1. a szolgáltatás támogatására benyújtott igény településenként  

 

3.2. szolgáltatás mennyisége településenként  

 
3.2.1. 2013. évi tényleges 

 
3.2.2. 2014. évi támogatásnál elfogadott 

 

3.2.3. 2014. évi tényleges 

 
3.2.4. 2015. évi várható 

 

3.3. lakossági szolgáltatás mennyisége településenként  

 

3.4. az alkalmazott lakossági díj típusa  

 

3.5. lakossági díj mértéke  

 

3.6. nem lakossági díj mértéke  

 
3.7. vízjogi üzemeltetési engedélyek száma  

 
3.8. szennyvíztisztítást végző víziközmű-szolgáltató neve és működési engedély vagy a közérdekű 
üzemeltetésre kötelező határozat száma településenként  

 

3.9. szennyvíztisztítás díja településenként  

 

3.10. szennyvízátadás tervezett mennyisége településenként  

 

3.11. lakosságtól származó szennyvízátadás tervezett mennyisége településenként  

 

3.12. szolgáltatás fajlagos ráfordítása  

 
3.12.1. 2013. évi tényleges 

 
3.12.2. 2014. évi támogatásnál elfogadott 



 
3.12.3. 2014. évi tényleges 



3.12.4. 2015. évi várható 

 
3.13. fajlagos ráfordítás kalkulációja évenként 

 

3.13.1.energiaköltség  

 
3.13.2.technológiai villamosenergia költsége  

 

3.13.3.víziközmű-hálózaton keresztül átadott szennyvíz költsége  

 
3.13.4.egyéb anyagköltség  

 
3.13.5.igénybe vett szolgáltatások értéke  

 

3.13.6.egyéb szolgáltatások értéke  

 
3.13.7.eladott (közvetített) szolgáltatások értéke  

 
3.13.8.bérköltség  

 

3.13.9. személyi jellegű egyéb kifizetések 

 
3.13.10.bérjárulékok  

 
3.13.11. közművagyon amortizációja vagy az önkormányzati tulajdon használati díja  

 
3.13.12. pénzügyi ráfordítások 

 
3.13.13. rendkívüli ráfordítások 

 
3.13.14. kapacitás-kihasználtság 

 
3.13.15. fajlagos vezetékhálózat hossza 

 

3.13.16. fajlagos technológiai villamosenergia-

felhasználás 4. Ivóvízvásárlás adatai 

 
4.1. támogatási igény  

 

4.2. ivóvíz-szolgáltató víziközmű-szolgáltató neve  

 

4.3. az ivóvizet értékesítő víziközmű-szolgáltató(k) neve  

 

4.4. a vásárolt ivóvízből ellátott települések neve  

 
4.5. tervezett ivóvízvásárlás lakossági felhasználásra  

 
4.6. tervezett ivóvízvásárlás nem lakossági felhasználásra  

 



4.7. hálózati veszteség mértéke  

 

4.8. fajlagos ráfordítás (díj)  



5. Az igénybe vett támogatás elszámolása településenként 

 
5.1. lakosság részére értékesített ivóvíz pályázatban elismert mennyisége  

 

5.2. lakosság részére értékesített ivóvíz tényleges mennyisége  

 
5.3.a pályázatban elismert fajlagos ráfordítás (ivóvíz-szolgáltatás) 

 

5.4. tényleges fajlagos ráfordítás (ivóvíz-szolgáltatás)  

 
5.5. megítélt fajlagos támogatás (ivóvíz-szolgáltatás)  

 
5.6. lakosság részére végzett szennyvízelvezetési szolgáltatás pályázatban elismert mennyisége  

 

5.7. lakosság részére végzett szennyvízelvezetési szolgáltatás tényleges mennyisége  

 
5.8. a pályázatban elismert fajlagos ráfordítás (csatornaszolgáltatás)  

 

5.9. tényleges fajlagos ráfordítás (csatornaszolgáltatás)  

 
5.10. megítélt fajlagos támogatás (csatornaszolgáltatás)  

 

5.11. az ivóvizet értékesítő víziközmű-szolgáltató neve  

 
5.12. vízbázis(ok) neve – a közüzemi ivóvízellátásához igénybevett minden vízbázis beazonosítható 
módon történő megjelölése, amely(ek) a Pályázó által benyújtott pályázatban szerepelő víziközmű-
rendszer közüzemi ivóvízellátásához ivóvíz célú vízkitermeléssel igénybevételre kerülnek (ide értve 
az átvett ivóvíz kitermelését biztosító vízbázis(oka)t is)  

 
5.13. a vásárolt víz nettó díja, ráfordítása  

 
5.14. lakossági ivóvíz-szolgáltatáshoz vásárolt ivóvíz pályázatban elismert mennyisége  

 

5.15. lakossági ivóvíz-szolgáltatáshoz vásárolt ivóvíz tényleges mennyisége  

 

5.16. megítélt fajlagos támogatás (ivóvízvásárlás)  

 

5.17. önkormányzati nyilatkozat a víziközmű-szolgáltatás módjáról  



 
3. melléklet a Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása pályázati kiíráshoz 

 

Számlaösszesítő kimutatás 

 
Önkormányzat neve: 

 

Címe: 

 
Telefonszáma: 

 

E-mail címe: 

 

KSH-kódja: 

 

Sorszám A számla kiállítójának megnevezése A kiállított számla száma      A számla összege 

(Ft) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Összesen: 

 

.........................................., .......... év.......... hó.......... nap 

 

.............................................  
polgármester 



 
4. melléklet a Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása pályázati kiíráshoz 

 
Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezésére igényelhető 

összeg mértékének kiszámítási módja 

 
Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezésére igényelhető 

összeg mértékét a következő képlettel kell kiszámítani: 

 
T = Szv–Kv, 

 

ahol 

 

T = a támogatás mértéke, 

 

Szv = a kiszállított egészséges ivóvíz mennyiségének (m
3
) és a legkisebb költség elve alapján 

érvényesíthető fajlagos ráfordítás (Ft/m
3
) szorzata, 

 

Kv =  a  kiszállított  egészséges  ivóvíz  mennyiségének (m
3
)  és  a  lakossági  ivóvíz-

szolgáltatás  és  a  nettó  
498 Ft/m

3
 küszöbérték szorzata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. nyilatkozat 

 

Pályázó neve, címe, telefonszáma, e-mail címe: 
 

 

 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT 

a nem állami tulajdonú víziközműből ellátott települések önkormányzata részéről 

 

 

Alulírott  
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

település polgármestere igazolom, hogy a pályázatban közölt fajlagos ráfordítási adatok a 
2015. évi lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatás-
támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges 
ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló pályázati kiírásban 
szereplő feltételeknek megfelelő tartalmúak. 

 

A pályázat bejelentéséről – a csatolt tartalommal – a képviselő testület a 
.......................................számú határozatot hozta (a képviselő-testületi határozat hiteles 
másolata mellékelve). 

 

Egyúttal kötelezettséget vállalok arra, hogy a fajlagos ráfordításnál figyelembe vett, illetve a 
Tárcaközi Bizottság által elfogadott mértékű amortizációt, eszközhasználati jogcímen 
meghatározott összeget a víziközmű felújítására, pótlására, fejlesztési hitellel kapcsolatos 
adósságszolgálatra fordítja a Pályázó. 

 

 

.........................................., .......... év.......... hó.......... nap 

 
 

 

.............................................. 

polgármester 

 



7. nyilatkozat 

 

 

Önkormányzat neve, címe, telefonszáma, e-mail címe: 

 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT 

az adó-, járulék-, illeték- és vámtartozásról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 50. § (4) bekezdése alapján 

 

 

 

Alulírott 

 

………………….………………………………………………………..,………………………………
település polgármestere igazolom, hogy a pályázaton támogatást igénylő település 
önkormányzatának adó-, járulék-, illeték-, vagy vámtartozása (köztartozása) nincs. 

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a támogatás folyósítója e nyilatkozat valóságtartalmának 
igazolását kérje közvetlenül az adó- és vámhatóságtól. 

 

 

.........................................., .......... év.......... hó.......... nap 

 

 

 

 

 

 

……………………..…………. 

 polgármester 



8. nyilatkozat 

 

 

Önkormányzat neve, címe, telefonszáma, e-mail címe: 

 

 

 

 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT 

a víziközmű-szolgáltatás módjáról 
 
 
 

Alulírott 
 
.................................................................................................................................................... 
település polgármestere nyilatkozom, hogy a településen a víziközművek a tulajdoni 
viszonyok tekintetében megfelelnek a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 6-9. §-ának, az üzemeltetésre vonatkozóan pedig a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. §-ában, 
valamint a Vksztv. 15-34. §-ában foglalt előírásoknak.  

 

 

 

 

 

.........................................., .......... év.......... hó.......... nap 

 

 

 

 

 

………………………. 

 polgármester 



9. nyilatkozat 

 

 

A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATA 

 
 

a) Kijelentem, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr. 75. § (2) bekezdés a) pontja szerint 
a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és 
hitelesek, továbbá kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet (a továbbiakban: Pályázó) 
az adott tárgyban pályázatot korábban ………………………..(mikor) 
……………………………………………………….(mely szervhez) nyújtott be. 
b) Kijelentem, hogy a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. 
évi XXV. törvény hatálya alá tartozó önkormányzat esetén jelen pályázat benyújtásakor az 
önkormányzat adósságrendezési eljárás alatt nem áll, továbbá a pályázat elbírálásáig, illetve 
a támogatói okirat érvényessége alatt a tudomásomra jutástól számított 8 napon belül 
írásban bejelentem a Támogatónak, amennyiben az önkormányzat ellen ilyen eljárás indul. 
c) Kijelentem, hogy az Ávr. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerint nem áll fenn harmadik 
személy irányában olyan kötelezettségem, amely a költségvetési támogatás céljának 
megvalósulását meghiúsíthatja. 
d) Kijelentem, hogy az Ávr. 75. § (2) bekezdés f) pontja szerint –a biztosítékmentesség 
kivételével- a támogató által előírt biztosítékokat rendelkezésre bocsátom legkésőbb a 85. § 
(3) bekezdésében meghatározott időpontig. 
e) Kijelentem, hogy az Ávr. 75. § (2) bekezdés g) pontja szerint a költségvetési 
támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezem/nem rendelkezem (megfelelő rész 
aláhúzandó). 
f) Kijelentem, hogy az Ávr. 75. § (2) bekezdés h) pontja szerint, amennyiben a 
támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, a Pályázó rendelkezik annak 
megvalósításához szükséges hatósági engedélyekkel.  
g) Kijelentem, hogy a Pályázó államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 
továbbiakban:Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok 
követelményének megfelel. 
h) Kijelentem, hogy a Pályázó az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi személy 
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek 
minősül. 
i) Kijelentem, hogy a Pályázó esetében az Áht. 50. § (3) bekezdés szerinti kizárási ok 
nem áll fenn. 
j) Kijelentem, hogy a Pályázónak az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása 
nincs. 

 

 

.........................................., .......... év.......... hó.......... nap 

 

PH 

……………………………… 

 polgármester 



 

 

 

 

 


