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Egyeztető anyag
Tisztelt Képviselő-testületi Tag!
Tisztelt Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Tag!
A vízgazdálkodásért felelős miniszter a pénzügyminiszterrel és az emberi erőforrások
miniszterével egyetértésben pályázatot hirdetett a Magyarország 2021. évi központi
költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő
támogatásai melléklet 2.1.1. jogcíme szerinti lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
támogatására. A pályázati célra összesen 4 500,0 millió Ft áll rendelkezésre.
Az a települési önkormányzat nyújthat be támogatást a pályázati kiírás 3.1.e) és 3.1.f) pontjai
alapján, amelynek az egyes szolgáltatások esetében a támogatás számításánál figyelembe vett
fajlagos ráfordítása, illetve költsége
ec) a csatornázott területeken - függetlenül attól, hogy a közműves ivóvízellátás,
szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatást azonos vagy más-más víziközmű-szolgáltató
végzi - a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatás 2020. 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 pályázat benyújtásának határideje 2021. május 25.
Amennyiben Marcali esetében a közműves ivóvízellátás, a szennyvízelvezetés és – tisztítás
szolgáltatás 2021. évre várható fajlagos ráfordítása a DRV által szolgáltatott adatok alapján
meghaladja a pályázati felhívásban szereplő küszöbértéket, abban az esetben a 2021. évi
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be az önkormányzat a
Magyar Államkincstár felé.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint – a Kormány által a
veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre
tekintettel – a veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és
hatáskörét a polgármester, gyakorolja.
Kérem, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban észrevétele van, legkésőbb 2021. május
12-én 12 óráig a jegyzo@marcali.hu email címre jelezze.
Marcali, 2021. május 11.
Dr. Sütő László sk.
Polgármester

