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Tárgy: támogatási igény benyújtása víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak 

csökkentésére  
 
 

5/2020. (VI. 11.) Polgármesteri Határozat 
 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva a következő 
döntést hoztam meg. 
 
Bodony Községi Önkormányzat (székhelye: 3243 Bodony, Liget utca 2. adószáma: 15729466-
2-10) 2020. évre vonatkozóan a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak 
csökkentésére támogatási kérelmet kíván benyújtani.  
 

Indokolás 
 

2020. június hó 5. napján a vízgazdálkodásért felelős miniszter a pénzügyminiszterrel és az 

emberi erőforrások miniszterével egyetértésben pályázatot hirdetett a Magyarország 2020. 
évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. Törvény 3. számú melléklet I. 1. pontja 
szerinti lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására. A támogatás iránt a pályázat 
benyújtási határideje a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel 2020. július 6-ra módosult. Az 
igénylést a Magyar Államkincstár ÖNEGM rendszerében nyújtja be az önkormányzat.  
 
Bodony, 2020. június 11. 
 
 
 
         Vince János    
        polgármester 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum VINCE JÁNOS ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2020.06.25. 13.44.02


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: koloid@freemail.hu


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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