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TÁRGYMUTATÓ 

Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere, 

Som Község Önkormányzatának Polgármestere, 

Nyim Község Önkormányzatának Polgármestere által 

a Kormány által elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt 

2021. május 17-én meghozott döntéseiről 

 

 

 

Ságvár Község Önkormányzata  

A meghozott határozat száma:   tárgya: 

27/2021. (V. 17.) önkormányzati határozat döntés pályázat benyújtásáról a 2021. évi 

lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 

támogatására. 

 

28/2021. (V. 17.) önkormányzati határozat  döntés a "a döntés támogatási kérelem 

benyújtásról önkormányzatok rendkívüli 

támogatására 26/2021. (V. 03.) 

önkormányzati határozat" módosításáról. 

 

 

Som Község Önkormányzata  

A meghozott határozat száma:   tárgya: 

28/2021. (V. 17.) önkormányzati határozat döntés pályázat benyújtásáról a 2021. évi 

lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 

támogatására. 

 

 

Nyim Község Önkormányzata  

A meghozott határozat száma:   tárgya: 

22/2021. (V. 17.) önkormányzati határozat döntés pályázat benyújtásáról a 2021. évi 

lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 

támogatására. 
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JEGYZŐKÖNYV, 

amely készült Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere,  

Som Község Önkormányzatának Polgármestere és  

Nyim Község Önkormányzatának Polgármestere által  

a Kormány által elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt 

2021. május 17-én meghozott döntéseiről. 

 

Helyszín: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői iroda – Ságvár, Fő utca 16. 

Időpont: 2021. május 17., hétfő 8 óra 00 perc. 

 

Jelen vannak:  

Kecskés Gábor Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere, 

Kovács Szilveszter Som Község Önkormányzatának Polgármestere, 

Pistár Péter Nyim Község Önkormányzatának Polgármestere. 

 

Tanácskozási joggal jelen van:  

Koltai Bernadett aljegyző. 

 

Magyarország Kormánya 27/2021. (I. 29.) rendeletével Magyarország teljes területére 2021. 

február 8. napjától kezdődően ismételten veszélyhelyzetet rendelt el. A koronavírus-

világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény alapján az Országgyűlés az 

Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján felhatalmazta a Kormányt, hogy a 

veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti kormányrendeletek 

hatályát e törvény hatályvesztéséig meghosszabbítsa. A fenti törvény alapján a kormány a 

2021. február 8-tól elrendelt veszélyhelyzetet  80/2021. (II. 22.) korm.rendeletével 2021. 

május 22 napjáig meghosszabbította. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést is érinti. A fenti rendelkezés alapján a veszélyhelyzet ideje alatt nem működik a 

képviselő-testület, valamint azok bizottságai sem, a döntéshozatal a törvényben leírtak 

kivétellel a polgármester hatáskörébe tartozik. A polgármester ezeket a döntéseket a 

szükségesség, arányosság és a joggal való visszaélés tilalma alapján hozza meg. A 

veszélyhelyzet kihirdetését követően a szükséges és halaszthatatlan döntést a polgármester 

hozza meg. 

 

1. döntés:   döntés pályázat benyújtásáról a 2021. évi lakossági víz- és  

                               csatornaszolgáltatás támogatására. 

 

2021. május 3. napján a vízgazdálkodásért felelős miniszter – a pénzügyminiszterrel és az 

emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdet a Magyarország 2021. évi 

központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő 

támogatásai melléklet 2.1.1. jogcíme szerinti Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 

támogatásra. A pályázat célja azon települések támogatása, ahol a víziközmű-szolgáltató által 

végzett lakossági közműves ivóvízellátás, a szennyvíz elvezetés és tisztítás költségei a 

víziközmű-szolgáltatásból származó lakossági felhasználásból származó árbevételt jelentősen 

meghaladják. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 25. A DRV Zrt. a fentiekre és 

a rövid határidőre tekintettel az alábbi munkamenetet javasolta: 
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· Mivel az önkormányzatok saját hatáskörben külön pályáznak, ezért szükséges – az 

önkormányzati és állami tulajdonú víziközmű-rendszer esetén is – a képviselő-testületi vagy 

polgármesteri határozat meghozatal a pályázaton való indulásról. 

· A pályázati kiírásban szereplő nyilatkozatokat legkésőbb 2021. május 19. napjáig hivatali 

kapun keresztül, a pályázati adatlapokat 2021. május 19. napjáig elektronikus levélként (e-

mailben) fogja a DRV megküldeni azon önkormányzat részére, amelyek jogosultak pályázat 

benyújtására. 

· A pályázatokat az önkormányzatok legkésőbb 2021. május 25. napjáig a Magyar 

Államkincstár által üzemeltetett ÖNEGM nevű elektronikus rendszerbe töltik fel, és ezzel egy 

időben az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatás általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény előírásainak megfelelően elektronikus hitelesítéssel ellátottan nyújtják be a 

Magyar Államkincstár MAKPER elnevezésű (KRID azonosító: 434024334) hivatali kapuján 

keresztül. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

Az elmúlt években mindhárom település jogosult volt a pályázat benyújtására, így az idei évben 

is így készülünk. Annak érdekében, hogy a pályázat határidőben benyújtásra kerüljön javasolt, 

hogy a pályázat benyújtásáról az érintett önkormányzatok polgármesterei időben hozzanak 

döntést. 

 

Kecskés Gábor polgármester, Kovács Szilveszter polgármester, Pistár Péter polgármester 

tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről 

szóló 27/2021. (I. 29.) korm.rendeletben, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 

2021. évi I. törvényben és a 2021. február 8-án kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő 

rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021.(II. 22.) Korm. 

rendeletben, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és a jegyzőkönyvben 

foglaltakra az alábbi határozatokat hozták: 

 

Ságvár Község Önkormányzata 

27/2021. (V. 17.) önkormányzati határozat 

döntés pályázat benyújtásáról a 2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 

támogatására 

 

Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. 

§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre továbbá, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről 

szóló 2021. évi I. törvényben és a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel 

összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II. 22.) 

kormányrendeletben foglaltakra, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely 

szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja 

– úgy határoz, hogy a 2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot 

nyújt be a Magyar Államkincstár felé. Az állami támogatás igénylésének benyújtására és a 

pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására a polgármester jogosult. 

 

Felelős: Kecskés Gábor polgármester 

Határidő: 2021. május 25. 
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Som Község Önkormányzata 

28/2021. (V. 17.) önkormányzati határozat 

döntés pályázat benyújtásáról a 2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 

támogatására 

 

Som Község Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 

a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-

ában kihirdetett veszélyhelyzetre továbbá, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 

2021. évi I. törvényben és a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő 

rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II. 22.) 

kormányrendeletben foglaltakra, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely 

szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja 

– úgy határoz, hogy a 2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot 

nyújt be a Magyar Államkincstár felé. Az állami támogatás igénylésének benyújtására és a 

pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására a polgármester jogosult. 

 

Felelős: Kovács Szilveszter polgármester 

Határidő: 2021. május 25. 

 

 

Nyim Község Önkormányzata 

22/2021. (V. 17.) önkormányzati határozat 

döntés pályázat benyújtásáról a 2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 

támogatására 

 

Nyim Község Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 

a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-

ában kihirdetett veszélyhelyzetre továbbá, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 

2021. évi I. törvényben és a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő 

rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II. 22.) 

kormányrendeletben foglaltakra, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely 

szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja 

– úgy határoz, hogy a 2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot 

nyújt be a Magyar Államkincstár felé. Az állami támogatás igénylésének benyújtására és a 

pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására a polgármester jogosult. 

 

Felelős: Pistár Péter polgármester 

Határidő: 2021. május 25. 

 

2. döntés:   Ságvár Község Önkormányzata: Döntés a "a döntés támogatási   

                               kérelem benyújtásról önkormányzatok rendkívüli támogatására   

                               26/2021. (V. 03.) önkormányzati határozat" módosításáról. 

 

A 2021. május 3-án az önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtott támogatási 

kérelem vonatkozásában a Magyar Államkincstár hiánypótlásra szólította fel Ságvár Község 

Önkormányzatát. A helyi iparűzési adó visszafizetése iránt benyújtott összeget módosítani 

szükséges, illetve a Magyar Államkincstár által megállapított 1 373 680 forint összegű fizetési 

kötelezettség teljesítse érdekében is indokolt a kérelem kiegészítése. A fentiek alapján a 

támogatási kérelem benyújtásáról szóló 26/2021. (V. 03.) önkormányzati határozat 

módosítása szükséges. 

Kecskés Gábor polgármester a fentiek alapján az alábbi határozatot hozta: 
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28/2021. (V. 17.) önkormányzati határozat 

Döntés a "a döntés támogatási kérelem benyújtásról önkormányzatok rendkívüli 

támogatására 26/2021. (V. 03.) önkormányzati határozat" módosításáról. 

 

Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. 

§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre továbbá, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről 

szóló 2021. évi I. törvényben és a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel 

összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II. 22.) 

kormányrendeletben foglaltakra, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely 

szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja 

– úgy határoz, hogy "a döntés támogatási kérelem benyújtásról önkormányzatok rendkívüli 

támogatására 26/2021. (V. 03.) önkormányzati határozat" szövegezése a felhatalmazást 

tartalmazó törvényi részeket követően az alábbi szövegezés szerint módosul: 

„ (…..) úgy határoz, hogy Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi 

XC. törvény 3. melléklet 2.1.5. pont Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím 

tekintetében meghirdetett pályázati kiírásra a települési önkormányzatok 

működőképességének megőrzésére az alábbi fizetési kötelezettségek biztosítása érdekében 

pályázatot nyújt be vissza nem térítendő költségvetési támogatás igénylésére: 

a) helyi iparűzési adó visszafizetéssel kapcsolatos célra 9 212 494 forint összegű helyi 

iparűzési adó visszafizetésére, 

b) a Magyar Államkincstár által megállapított 1 373 680 forint összegű fizetési 

kötelezettség teljesítésére, 

mindösszesen 10 586 174 forint támogatási összegre. 

 

A pályázat benyújtásával kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére és a pályázat benyújtására 

a polgármester jogosult.” 

  

határidő: azonnal 

felelős: Kecskés Gábor polgármester 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


