Iktatószám: 3/ 22-17/2015.
Tárgy: A 2015. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatási ügy
megtárgyalása.

ELŐTERJESZTÉS

Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. június 22-i rendkívüli nyílt ülésére

Előterjesztő: Keller Vendel polgármester
Az előterjesztést készítette: Németh Tünde jegyző megbízásából
Tabi Tímea igazgatási ügyintéző

Tisztelt Képviselő Testület!
A napirendi pont kapcsán az alábbi előterjesztést teszem:
A Magyar Államkincstár 2015. június 15-i levelében tájékoztatta az alábbiakról az érintett
önkormányzatokat:
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C törvény 3. sz.
melléklet I/1. pontja alapján a „Lajossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása”
igénylésével kapcsolatos pályázati kiírás aláírásra került.
A kiírás jelen előterjesztés mellékleteként olvasható.
Az Államkincstár megküldte a pályázat benyújtásához szükséges adatlapokat is.
Ezzel párhuzamosan a DRV Zrt. is tájékoztató e-mailt küldött az önkormányzatoknak a
tárgyban, részletesen ismertetve benne a pályázat benyújtásának lépéseit és dokumentumait.
A tájékozató levél jelen előterjesztés mellékleteként szintén olvasható.
Mint az már ismeretes a Tisztelt Képviselők előtt 2013. évtől már nem
gesztorönkormányzaton keresztül történik a pályázat beadása, hanem minden
önkormányzatnak saját hatáskörben külön szükséges azt megtennie a tájékoztató levélben
foglaltak szerint. Az adatokat rögzíteni szükséges az ÖNEGM elektronikus rendszerben,
postai úton 3 példányban kell benyújtani az elektronikus rendszerből kinyomtatott adatlapokat
a Magyar Állam Kincstár területileg illetékes megyei Igazgatóságára és papír alapon
benyújtani továbbá a rendeletben előírt többi nyilatkozatot.
A pályázat benyújtásának módja a tavalyi évihez hasonló, a beadási határidő azonban
nagyon közeli: 2015. július 8.
Felhívják az önkormányzatok figyelmét, hogy a határidő lejárta után (2015. július 8.) beadott
pályázatok elutasításra kerülnek és a település nem részesülhet 2015. évben állami
támogatásban!
Tisztelt Képviselők, mivel a támogatási igény benyújtásához képviselő-testületi határozat
meghozatalára is szükség van, ezért a fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását
terjesztem elő:
HATÁROZATI JAVASLAT :
Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
……../2015. (……..) számú Kt. határozata
Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 1. pontja szerinti „Lakossági víz
és csatornaszolgáltatás támogatása” címen pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár
felé.
A Képviselő-testület meghatalmazza Keller Vendel polgármestert az állami támogatás
igénylésének benyújtására, a szükséges pályázati adatlapok aláírására és a pályázattal
kapcsolatos teendők lebonyolítására.
Határidő: 2015. július 8.
Felelős: Keller Vendel polgármester
Aszófő, 2015-06-18
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