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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselö-testületének

Hiv. szám:DV/5724/2021. Tárgy: Javaslat a 2021. évi lakossági víz- és
csatomaszolgáltatás támogatás elnevezésű pályázat benyujtására

Tisztelt Képviselo-testület!

A vízgazdálkodásért felelös miniszter (a továbbiakban: miniszter) - a nemzetgazdasági
miniszterrel és az emberi eröforrások miniszterével egyetértésben - pályázatot hirdetett a Magyarország
2021. évi központi költségvetésérol szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési
törvény) 3. melléklet I. 1. pont szerinti Lakossági viz- és csatomaszolgáltatás támogatására (1. számú
melléklet).

A támogatás célja azon települések támogatása, amelyekben a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal által kibocsátott víziközmű-szolgáltatói és működési engedéllyel rendelkező, vagy
a Hivatal által közérdekű üzemeltetöként kijelölt víziközmű-szolgáltató által végzett lakossági
közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás költségei a víziközmű-szolgáltatás lakossági
felhasználásából származó árbevételétjelentösen meghaladják.

A lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás szolgáltatás rafordításainak
csökkentését szolgáló támogatásra az a Pályázó nyújthat be pályázatot,
a) amelynek közigazgatási teriiletén (pályázati gesztor esetén a megbizó önkormányzatok közigazgatási
területét is egyenként fígyelembe véve) a 2021. évi lakossági közmiives ivóvízellátás,
szeimyvízelvezetés és -tisztitás szolgáltatás diját a Vksztv. -ben és a Rezsicsökkentési törvényben
foglaltak szerint, vagy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH)
által meghatározott, vagy a Vksztv. 31/A. és 31/B. §-ok alapján meghatározott dijat alkalmaz a
víziközmű-szolgáltató (melyröl Pályázó az 1. melléklet 5. nyilatkozat részeként kap nyilatkozatot az
érintettvíziközmű-szolgáltat6(k)t6I,
b) amely költségvetési támogatásban, illetve közműhitelben részesült közcélú szennyvízelvezetö, -
tisztftó mű bemházás esetén nem vállalt szerzödéses 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 szennyvízcsatoma-hálózattal ellátott
teriileten az ingaüanok legalább 60 %-ának bekötése megvalósult (az ea) alpont szerint benyújtásra
kerülő pályázat esetén),
d) amelynek területén (pályázati gesztor esetén a megbízó önkormányzatok közigazgatási területét is
egyenként fígyelembe véve) a víziközmü-rendszer üzemeltetését a támogatás igénylésének
időpontjában hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel és víziközmii-szolgáltatásrajogosító víziközmű-
szolgáltatói és működési engedéllyel vagy közérdekű üzemeltetésre kötelezettséget elrendelő
határozattal rendelkezö víziközmű-szolgáltató végzi, vagy ezek hiányában az illetékes vízügyi
hatósághoz benyújtott engedély iránti kérelem és a MEKH-hez benyújtott víziközmű-szolgáltatói és
müködési 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 2021. január 1 -jétöl meghaladja a nettó 320 Ft/m3 értéket,
eb) a nem csatomázott területeken a közűzemi ivóvíz-szolgáltatás 2021. évi várható fajlagos ráfordítása
meghaladja a nettó 498 Ft/m3 értéket, vagy
ec) a csatomázott területeken - függetlenül attól, hogy a közműves ívóvízellátás, szennyvízelvezetés és
-tisztítás szolgáltatást azonos vagy más-más víziközmü-szolgáltató végzi - a közmüves ivóvízellátás,
szeimyvízelvezetés és -tisztitás szolgáltatás 2021. évre várható egyiittes, összevont fajlagos ráfordítása
meghaladja a nettó 1.002 FÜm3értéket ésf) 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 Magyar Kincstár által üzemeltetett Onkormányzati Előirányzat-gazdálkodási Modul
(a továbbiakban: ONEGM) nevű elektronikus rendszerben történő rögzítésének és lezárásának
határideje: 2021. május 25. A pályázati anyagot kötelezö a Magyar AIIamkincstár felé elektronikus
ügyfélkapun keresztül benyújtani.

Határozati 'avaslat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséról és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépésérol szóló 27/2021.
(I. 29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerint eljárva
a) a lakossági csatornaszolgáltatás ráfordításainak mérséklésére a lakossági viz- és

csatornaszolgáltatás támogatásáról és az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes
módozatainak ellentételezéséről szóló "Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása"
tárgyú, a vízgazdálkodásért felelős miniszter, a nemzetgazdasági miniszterrel és az emberi
eróforrások miniszterével egyetértésben, 2021. május 3-án elfogadott pályázatára támogatási
igény nyújtok be a Magyar Allamkincstár teriiletileg illetékes szervén keresztül a felelős
miniszterhez;

b) kötelezettséget vállalok arra, hogy a fajlagos ráfordítással figyelembe vett, illetve a Tárcaközi
Bizottság által elfogadott mértékű amortizációt a víziközmű felújítására, pótiására, a fejlesztési
hitellel kapcsolatos adósságszolgálatra fordítom.

Határidő:
Felelős:

azonnal

Polgármester

Az előterjesztést készítette: Ispán Viktória bemházási ügyintézö

Melléklet: Pályázati felhivás

Dunavarsány, 2021. május 13.
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Pilyázati Kiírás

2021... ^í^. í..... ho"vJ. ".
A^vízgazdálkodásért felelös miniszter (a továbbiakban: mini.^prl - " "^";"..".-;-^__^, .
eröforrisok"mims'zterévd"''ee^tértécsb^ lü-vaDoTSn, m^zter)"-^"p"énzü8ynuris,ztcrrd és. az embe"

k^g^crfa^S, e^Zsény(^S^d^ ̂ Z^L^L^ ?ö2P:n;í
támog^tása7meÍléUet'2^Tj ^cT'szue)l'i^ la rovabblalct)an: Kvtv') 3- A hdyi önkorm&iyzatok kiegTszítö

Lakotíá . vtz- es csatarnaszol áltafslámn atísar
osszhangban

: >a2JSá,T.tm I ^°1°201 L- évi cxcv- törvény (a továbbiakban: Áht.),
' ^^Z^^^^C'tö^(atoyább;akban;S^"^ény),a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLlÍI. 'törvem"''"" u'""""l°" '""'"W.
: a v^kontíi:szo}y&sr61 szó16 201' .. <v'CCDÍ"tÖrvény (a továbbiakban: Vksztv.1
- ^^^^w^^^^-se^csök^
- ^arorszag hdy, önlco^anyzatairól szól6 2011. év, CLXXXIX. törvény (a tovabbiakban:
- ^o^ űgyintézés és a bizalmi szolgíltatások iitalano. szabályairól .zóló 2015. évi CCXXII.
' az el,ektr<mikusjByintézesrészletszabályair61 szóló 451/2016. (XII. 19. ) Konn.
- ^^^[^^^^^X^^ ^ ^
" ^sltsy-és hatáskörérő1 sz610 9W^- (V.22, Kon.. ̂ et .5. § (2)
- Ij,lwz"mm&.é8i,)<öve;ejményeirő1 és az dlmorzés rendjéröl szóló 201/2001.rendelet(atovabbiakban:Iv6vizrendelet) ~ '"'""""'"' '"""J""' MUIu ̂ uiuuui. (X. 25.) Korm.

rendelkezéseivel.

I. A palyázat célja

^r^^s^z^^]s^s":, K:^y^^
ls,SfSEE,"tí^^T"-^^S^l^^\^^^
ivóvízcUálás, szennyvízelvezetés és -lisztití. !^nli>pa'ri~T';Z;'u'B°.'..;"".,°."a\. vegze" lakossag' közműves
^?^ss=s:^1^^^^
ivov^e, valö el^ i^^-'n^^S^^^^'f^^^^^



.
T"tó^n"aTOlrk,."-illeIckes. népc8és2sé8űg:') "erv halarozata alapjin 2020. évben kölelesek voitak a
ÍSS en.éIokrószére az egés2séges Ivovizet zac^^vagy-paIactos"tószerclésben:'i^:^Si^
szállitassal biztositani. "' ' '------"""".>

P-élVi^arí céjok;

a) lakosságj közműves ivóvizellátás, szemyvfzelvezetés és -tiszlítás szolgáltatas témoeatás
b) ^SvS^16 ellálás idaglenes wáoz^"^^^^

A benyújtott pályazat szerintj célok módositására nincs lehetöség.

2. Kereíosszeg, a maximálisan igécyelheto támogatás osszege

Á^8atós..fc^asara.a ^vn3".A"hdyLön)'ormányzatok kieeés2itö ttoogatásai melléMet 2. 1. 1. jogcimena pályázati cöra összesen 4 500 O miUió forjnt áll rende)kezésTe°~~"' . "'"''.".".'"' .uk-"l"UE' ̂ -' .'. jogomen

Pályázati célok

l. a)
l. b)

Rendelkezésre álló

lceretosszeg
millió Ft*

4. 450**

50***

Maximálisan igényelhető
támogatás összege

millió Ft

nemreieváns**

nem releváns***

",
<tmms2ter<a2-l, La), és- '.. b) célok lcözötti ^"tö^zeg átcsoportositísát a bmyújton és mcEvizsril,

páfyázatok egységes kezelése során mériegeli és a felmeriilt igények szerintvéfirehai'tia. ''"'""" "° "'^
,

^*A.megltóllCTelcerü.tötámoga.tás mértéke abcnyúJt°" PiÍy^tok-aTaHánTz'egy'es"igények tekintetében "
^!k°sságL)SnmwL!TOMZdlatás- , sz">yvtolvezetés'& -tisztítóT. zdgáI^á; "SjÍ^s"^^
tamlgaí^ak"odaltelesénlfl8yelembevehet6. ^^^^^^^
.
m!gMadÍJ, 8e^.TeÍn. a-lámo8atásba°részesithető palyázó^énti tám0^^^^
történö csökíentésmek fiiggvénye.

...,
"lA"megÍte""támo8a-'ás-mértélce a. bc"y")t°Upályázatok alapján az egyes igények tekintetébro azidaglene^iyóvizcllátístamogatásánakodaltéteenélfígyelembe'vebtífi'jogsze^ige^r^^^

^^^^?zaücüohatílmlömtett. 6sswsek Pélyázat hianyT. -vagyom'aradván6y6 o^g esetén avízgazdálkodásértfelel6simniszterdöntésealapjanössz"evonhatóak. ' '""""' '~SJ "'"'°"'°'v "i'"CB CSElen a

3. Pályázókköre

ra.epuIésÍODkomá"yzat <a lovábbiiikb'"\Pilyazó) nyújthat be páiyázatot. Több leiepiilésl ciláló vmközmíi.
SípS^ pályazaü gesztor ÖDl<omláI^a' keriil ̂ l°Íí-, -a páÍya^'ge^^Zton^;

3<L^J<^"L"?éb.m>akkos.sa&közmuves ivóvÍzeuálás. "ennyvfaelvezetés és -tiszlitás szolgáltatas
raforditásainak csökkentését szolgéló támogatósra az a Pályázó nyújthatbe'pályázatot,'
a) amly"ek"koz.T,T,lasl. tenilelén (P°)y^.<'^zlor"esetén a megbízó'Önkonnányzatok közieazeatisi

^taÍ^e^eSfi8^1erieróve^, 2021"évLlakossötö^^TO^uitáC^"^^^
^^a!, s^;^5'á!. lYksf;^e"fo, a Rezsicsoi*entési t^ben'&giallak'^ri^^^

 

5HJ^meel"!aroMt^a vkszlv'WA:^^^^^^^^^^ \
r'ZÍ!rozm?smleáItató, (meIyrfflpalyázó az '. melléklel 5. '"yilatkozal';a,t'k, pl ^:i^^^
énntellvj'ziközmű-szo]gáltató(k)tói), " --. -. -... -^ .. j.. "^u^

b) ameb'-kÍltsegvctési-fam°8alás, ban- Illetv'közmíihitelbcn részesüll közcélú szemiyvizelvezeto, -liszliió
ml^l"zé!^etmT!'va"a)l S2erzodés" tötdezeltséget a^a, hog7^árgyé^'^Aoz^ni'^
rafo""tasoÍcsökl<e"téséhez köl'scevclési 'toogató" nem vSzigénybe:^ ̂ l az"';^;!^'^^ ^

igazolja, - - . --. -.. -... >, >^, "", .,.



' ^^=s.^a.ss=ss.=

E^t=?S^e^S^S^^5Í5^flS

e) syS ZOIgá)tatások esetében a -^--^^, e^e vet. ^gos ^d"a.,

^ss^ss^^^s1 esetm a lakossá8i célra a<vett -

ss, szemiTOV'z;szo]  202L évi v^<° ^'^- r^^

SSS.^^ss's^^^^^=^^]ií?s?^^^^ZIŐS-^
í) ^bs:sssss - ^ztartoz-) -

^^^S^^^^^^-k^^^^^
^^r^^^s^s^^^ ^i^i^t^^[49[S5^
szolgiltatottmennyiségutínigényelhctö'. "" ""'" """" ''"'" lc"il11 resz lí"lTOSatása csak a lakossági célra

S5==^ ^svs^;^íS^S^É^i^
adatokT)a^aankdJ;ki.Sa^enyB evelt szol8áltatás "'ennyiségére és annak varható költsége'ire'vonatko'zÓ

^^^ss^t^i:s^^^-^^^,
si-ssE'S

" 5S?M?:^mSS-dS S ?.?-t?%"?EI
kományh"'atal nePegé^-lg"B" 'a^aSörebm'eÍjl^^^t'fo^i^^^^^^^ Js^egyel
§i^Í^ÍÍS?s^^SÉS
^S^Í^^^2SS:SÉ5;:
JÍIÍÍÍ^^='3S^Ss=
SsíSSS^-^ -=



b) A nitít, ^ illefve jiilrát paraméter esetén az esetí ivóvizszemiyezés szermt idciglenes ivóvízcllátásban
reszesülo várandós anyák és egyévesnél fiatalabb csecsemok tekintetében azzaÍ az eltérésseT"keii
aUolmazni, hogy a lámogatás 

^ 

a teljes 2020. naptári évre is adható, amennyiben-"az''"nietéke's
"epe8esMé8"Byl,. szer''. 2020'. évbe". a. kőzüzemi ivóviz nilrit, illetve nilrát határérték lúllépés mictl
kötdezettséget előiró halározal és (eljesitcs esetén a megtíelő eredményt igazoió vizsgéJatijejwzőkör
benyujlásra keiül, a ÍIUMVI lendszerbe a megfelelo eredmények feitőitésre kerültek"és'a'ke^sk'ede'Ím
forgalomban lévő alteniatfv megoldások költségigényét nem haiadja mcg a benyújtott igény.

c) AZ, egeszség".iTOVIZZel val.óeltótás ideiglenes módozatának ellentételezésére'az a Pályázó nyújthat be
pályázatot, amelyet az illetékes népegészségügyi feladatkőrében eljáró fővárosi és meevei
kormányhivataljagy az^iUetékes fövarosi és inegyei koniiinyhivatal népegészségügyrfelad'atkörTbcn'
eljáró járasi (fővirosi keruleti) hivatala 2020. január 1. és 2020. december" 3"Í/kozött"kiadoit
határozatában kötelezett an-a, hogy a telepiilésen vagy településrészen az érintett fogyasztók'részéreTz
egeszségKivóvizelbizlosítsa, vagy a kötdezetíséget és aimak megoldását az illetékes népegészségugvY
szerv áital jovahagyotl ivóvízminőség vizsgálati lervet végiehajtó iv6vízvizsgálatra°aidue°d'itó'Ít
laboratórium HUMVI rendszerbe feltöitött adatotot tartalmazó ivOTÍzminőség vizsgákt'neEyzőköi
igazolta.

3.2,2. Az 1. a) és 1. b) cél esetében ném részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely
a) nem feiel mes a pályázali kiiiásban részlelczetl feltételeluiek,
b) a pályázat benyújlásakor az Áhl, 50. § (4) bekezdése szerinli köztartozésa van.
c) adósságrendezési eljárás alatt áll,

3. 2.3. Toyábbá n-yn o osiilt az 1. b ueriatí cél ewtébm tómo atísra az a telepűlési önkormánYzat - az
eseü ivóvizszermyezéssd összefuggő igények kivételévcl - amely:

- az Ivóvizminőség-javltó Programban vesz részt,
- amelynek felróható okból, illetve az üzemelletőjogellenes magatartása kovetkeztében került sor az ivóviz-

ellátási kötelezettség eirendelésére, vagy az ivóvízminöség vizsgálati terv szerint az ideiglenesYvóvizenátás
végreíiajtására.

4. A timogatís formaja

A pályázaton vissza ncm téritendő költségvelési támogatas igényelhcto.

5. Afámogatás mértéke

A támogatás mértéke ajelen palyázati kiirásban részletezettek fíiggvénye. A tamogatás nettó összeg.
5.1 Az I,'., a . cél. esetét'e'1 az igényelt támogatás mértékét a következö szempontokra tekintettel kell

megállapítam.

a) az ivóviz-szolgíltafás tcljes fajlagos rá&rditásának 2021. évi tervezett értékénél 10,0 %-os
novekedés vehelo figyelembe a 2018. évi tényleges értéMicz viszonyitva a lámoga''tásijava~slaí
tíalakítissas°rá"' ÚJ,rendszCT esetén a Vksztv. 31/A. -B. § szerint a MEKtí áKafmegtearozon
atmeneti dijra vonatkozóan ke]l az adatokat megadni.
csatomázott teriileteken a csatomaszolgáltatás teljes fajlagos ráfordításának 2021. évi
lervezett értékéné] 10^, 0 "/o-os^növekedés vehetö figyelembe a 2018. évi lényleges ériékhez
viszonyilva a lámogatásijavaslatkialaki'tása soran,

^^L )ak°ssa8i fagyaszt6i kön'e meghalározotl dyalacsonyabb, minf a tervezetl fajlagoE
rafordílás, a megitelt tániogatás összegél arányosan csökkenteni kell.
haa :_!akossá6i fogyasztok számára megiilapitotl 2021. évi dij nem éri el a pályázal
meghatarozásánél fígyelembc vett, a pályazati kiíras 3. 1. .e)'ponljában meghatarom'it
^??'énéke1. ^. e,T.ek"°ka ';em az önkoTmyzati kompenzacio, a fajlago's°tám)'ga"tas
mérféke a megéllapftott díj és a kűszöbérték kiilönbözetével c'sokkenleíl összeg,'
az átveinvöviz esetében a hálózali vesxteség - az ivóvizatvételi ponton/pontokon átveU és a
kozuzemi ivoviz-szolgáltatási pontokon a fogyasztók részére átadofl ivóvizmejmyiség közölti
kűlönbség - figyelembe vehelő aránya nem haladhatja meg a 15%-ot, és
a csalomaszolgaltatas számlázolt mennyisége - lakossági^ogyasztói körben - nem halaáhaija
meg a szolgallatotl közűzemi ivóviz mennyiségct,

b)

c)

d)

e)

o



b)

o

d)

<0

g) araeniiyibenjdeiglenes szoigaltatási levékenységet koncessziós szerződéses űzemeltetési
joggalrendelkezo gazdasági lársasag lál el, és évkozben szereődott viziközmu'-szoÍeilt af'rtlX
ahelyére^Palyázó folyamatosan jogosult a támogatásra, de az elszámoÍáskor~eTtöl"ön'ftett^

a leitiasználl lámogalással elszámolni.

5. 1. 1. Á2 5. 1. d) pont bekezdésében foglallakat nem kell ajkalmazni:
a) a kedvezmenyezett járasok besorolásarói szóló 290/2014. (XI. 26. ) Korm. rendelet

^meilékletében szereplő járások vagy 6. mellékletében szereplő térsegek 7erületen""Íéró;
;,

b) a"k,edvezmmyraett"telepiilések besol'°'^áról és a besorolás feltételrendszeréröl szóló
/. 23. ) Korm. rendelet 2. mellékletében szereplo telepűlések

esetébcn.

5. 1.2. Ha^szolgáltatás teljes fajlagos rafordítósának növekedése meghaladja az 5. 1. a) és
,
szemifí8yclem':'ev. ehet", mértéket- a2e8.yes költségnemek novekedése i>-tamogatísLjava7a)

a következök szerint keriil elismerésre:

a) az értékcsöUcenési leírás, valamint - a Vksztv. és az Mötv. előirásainak megfelelő üzemdtetés
lseté°/ az azt helyettesltö hasz"a'Mi (bérieti) díj nem haladhatja meg azes^kozök póttósá'r
fddjitásánal^céljam fdliasznilható - a fajlagos raforditás'szám'itó'sa"során"'fdha7ai^ffl'
Ím'"ett3'a, <]ijmeEáuapitásban értéb:sökkenés cimén elfogadott mértéket, illetve m'értekének

Ft/m' feletti része nem támogatható,
a^zCT.élyiJeu"egű.riford'tissok noveked^e a 2018. évi tényleges értékhez vis

26,8% lehet,

az_myag: aT"BelIeSŰ raforditások növekedése a 2018. évi tényleges értekhez viszoDyit
5,2 %,

az^mergiaköltségek növekedése a 2018. évi tényleges értékliez viszoayftva legfeljebb -0, 7 %

az^egyeb^oltségek (kulönösen bankköltségek, biztosítási dijak, illetékek, halósáei diia
^díjak vagyjámlékok) és egyéb rafordítások (különöscnkáreseméwek"lS'Its'te"eÍ'

rongálásutám helyreállltés, úttestjavitás, tervcn felüli értekcsökkenés, késedeimi'kamat"^
b^ehajtósi köitségátalány) növekedése a 2018. évi tényleges értéU)ez'vis2ony(tv>"Íegfel. je

z'7, %' ide."em értve a kozművezetékek adójárói ~ szoló 2012. évi CLXVm. ''tö^'aw'ben
an megfizetésre keriilo adót.

5. 1. 3.Ha a Pályázó nem felel meg az 5. 1.2. pontban foglaltaknak, a témogatásra nem jogosult.

5. 1. 4. Mmtesu) az^. l. a)^^), illetve az 5^1. 2 pontban foglalt 2018. évi adatokon alapuló szimítás
alói az a 2018. év után viziközmű-szolgáltató áltaJ Ű2emeltetésre átvett'és'202T. "éwe

jo^szerii lakossági dijfizetési kStelczcttséggcl lcrhdl vizikBzmű-rcndszer.'melyncktcÍa'Btetebm
I. évben dső alkalommai keriil pályázat benyújtásra és ame!ynek"a"-3. T~D'ontban'

rószlelezettek szerinl meghatározott igényjogosultságat'a Pályázó rész]"ete7 számi:téso)d<a]"°é's
bázisértékekkel alátamasztotta.

5. 1.5.Koriátozó fdtélelek a támogatás mértékének meghatarozásakor
a) támogatás fajlagos_rá&rdításolc részleges ellmtételezésére nyujtható, ha azok kalkulácioia

összhangban van a Számviteli törvénnyel,
b) (öbbtaiyezo^ díjak alkalmazásakor atöbbtényezős dijat egytényezőssé kell alakftani, és az

átalakítás^módját^észletes kalkulációkkal kell bemutatni"me]yet-'szolgáTtatas'i'"le"riil'etro°a
vi'zikozmu-szolgáltató cégszerii aláfraséval kell, hogy ellasson (Megj."a°táblázatot"nem"keU

ellatni. ),

a^zolgáltatást^terhelöaltalános forgalmj adót, valamjnt közműves szenny\'izelvezetés és -
tisztitás szolgállatásna) a kömyezetterhelési dyat a lamopatás alapjául'szoleál6"köl'
összegénéj nem lehet fígyelembc venni,
lobb.. le'epülést e".á10 vi2'k°2míi.. szolgallaló eselében a fajjagos ráforditás tekinletében

^ yiziközmii-rendszerenként nyújtható be 
' 

pilyázal. Telepűlés'enként'i
sgkalkuláció alapján iámogalás nem ijiényelhető, kivé've,' ha a pály'ázó~c'lÍátísi

c)

d)



fdel°"e8ébe lart°z°, vizi]tözmLi;rendszer sziget üzemű, azaz miiszakilag nincs kapcsoialban
őnkormányzat közigazgatási teriileten található vizikezművel.

5.2 A/. J. t) cél esftéi) a támogatás mértékél a Pályázó számilja ki a 4. meliékletben foglaltak szennt.
6. Palyízatok benyújtasa

6. ]. 7. I. ,1 cél eselén alk-almazanitó rendelkezések:

6:1J. ;.. _A, pa,Iyázó_teIepülési önkorményzat a 2. számú mclléldet szerinti pályá2ati sdatlapot, valaminl az 1.
^amu meWe^szerintín. ^mú pályázói nyilatkozatot a Kjncstár 'aita! üzemeltetett "Ö'nkomián^ati
Előirányzal^azdálkodáa Modul (a továbbiakban: ÖNEGM rendszer) 6lelctronikus-rends2erai'"kcresri'üralz
erre a célra kjalakított pályázati feluleten 2021. mijus 25-ig kilolti, majd lezárja.

A viziközmu-szolgáltatótöl elozetesen beszerzett adalok, kalkulációk felhasznalásával az ÖNEGM
rendszerben rogztett és letöhött 2. számú melléldet szerinti palyázali adatlapot, az 1. mmű mcllTüet'szeri^
^^számu pályazoi nyilatlcozatot és a palyázati kiírásban clöirt köte'lezően benyujtando"'meíléideteit
202I. aiijus 25-ig eiektronikus hitelesitéssel eilitva elektronilcus úlon keTr~benyúitam"l'"a
%^s^as;m°mag'lluv-weboldalon elérhető. .személyre szabo< Űgyintézéri FeÍÜkten' (a°

megmdult eljárásban menüpontban) megtalálható "ÖTF - 'a
hely^önkomianyzatok az Áht. 57-60. §-ai ̂alapján végzett felülvi2sgálatáho2-es~az°'önkom;á'm
megillető koltségyetési pályázatos lámogatások igényléséiiez/elszámolásihoz kapcsolódo ügyek""eÍnev"ezes°íi
ürla^igenybevétdével a Kincstár MAKPER elnevezésű (KRID: 434024334 azonosltójú) hfva'tali kapu'iáTfa
továbtíakbm: Kincslar hivatali kapu) keresztűl a Kjncstár teriiletileg illelékes szervéhez~('a"tova~bbiajkban°
Igazgatóság) a 7. pontban foglaltak figyelembevételével. ~ -v--.-.--".

Abmy?jtá5i. hafi"dő! meStartottnak ke" tekmteiu, ha a Pályázó a fent megjclölt batámapig a 6. 1. 1. pontban
foglaltak alapján pályazatát benyújtotta.
E hulmidS vlmultisili'isa 'ti vsxlő.

6. 1.2. Csatoraázott területre vonatkozó pályázati igény esetén mmd a köanűvcs ivóvizellátás szolgiltatásra.
mind pedlg a csatomaszolgáltatásra vonalkoző fajlagos költség kalkulációját be kell csatolm. ""' """''""".""'".
Ly közmiives ivóvizdlátást, illetve szennyvízelvezetést és -"tisztilist biztositó vlzikőzmíi-rendszer üzembe
hdyezestLeselm , a faJlaeos ,raforditás összetevoit - ideértve az űzembe hdyezésíöltségel'Ts "'kuÍön
indokolisban keUkjmutalm a beruházás megvalósilhatósági tanulmányának megfdelően^
A löbb telepűlest dlátó viziközmu-rCTdszcr esetén \ pályáza'tot - tdepülésmkénti bontásban és

összesitve - egy páiyázati gesztor onkonnányzat nyújthatja be. A pályázati"
önkormányzatot a pályázatban résztvevő tdepüjési önkomiányzatoÍc - megegyezes alapján -'maguÍc'íeI^kkj'.
és az 1. melléklet szerinli é. nyi latkozalbanmeghatalmazzák a lámogatás Tgénylésének"benyu)'tirai:a,''vaTa'mi^t
a pályázattal kapcsolatos techi-iikai teendök lebonyoljtására. ---.., -, ---,
A tobbmegyérekitenedfl vlziközmiwendszer esetében a pályázatot a pályázó pályázati gesztor öntormái
székhelye szerinti Igazgatósághoz kell benyújtani, megyénlcéhti bontásban és ö'sszesftve fs.

6'l, 3^. A?. lgazgal°sasaz^Áht' v°natkoz° "aideUcezései fígyelembevételével megvizsgálja, hogy a Pályázó
pályazatábanszereplö adatok megfelebiek-e a paiyázati kiirásban mcgfogalmazott falté(deknek7i?i'elwhoe7^
Pályázó az előírt dokumentumokat, nyilatkozatokat csatolta-e.

6;L4\,. AZ_Igazgatósáe ahatári(i6ben. továbbé a 2021. júnjus 15-i hiánypótlási halárido napjáig a Palyázól
áJtal elektromkus^hitelesitésse. l ellátott, elektronikus úton benyujtott, formai követeÍTnésyeS~'mee. ^M6.
íüülvizsgájl 2. számú meliéldel szerinti palyázati adatlapot, az Í. szánró melléklet szermti"Í'f. ~szamu"Dll^z'ól
nytokozatol^ és s pályézaH kiirasban előírt kölelezően benyújtandó melléMeteil ^021~junms'23^"t
elektronikus formában továbbltja a Beliieyminisztérium (BELUGY elnevezésíi 6292141 58 KRID' amn"ns,:iAi^
Hivalali kapujára.

6. 1. 5.
adatlap

A pályizó onkormányzalo^ ÖNEGM rendszerbcn rögzftelt 2. számú mellékjet szerinli pálvázali
, valamjnt az 1. számú melléklet szeriiili 11. s;-.ámú pályézói nyilatkozat adatait lanalmazö
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^,^sze!^t. EXWLtaumatít, aKmwar Kozp°nl lm- JŰBÍBS 28"8 ^ektronikus úton megküldi aBdíigyminisztérium Vízügyi Koordinációs Főosztaly részére.

u. Az 1. b mnl szerinli cél cseteiialkaimazandn rendelkezések:

,

6;2;1" A.S8atast_a-"emk°zműye l történő eeész_séges ivóviz-ellátási kötelezettség megszíinésél követően
utóla& a VI2iközm"-"°'8áItató^llaI benyújlott es a PáÍyázó ajlal befögadoti'számia^ szá^c'lTbíz
alapján - az Jgazgatósag útján - lehet igényelni,

6ÍL AZ"ONEGMrendszert'm ,rögzített és letöltött 2- számú mdléldet ̂ rinti pályázati adatlapot. az 1.
^amú. mdléklet, "CTinti ̂ "szamú páb?20i nyilatkozal°t'-&^"páiy^íi"idS°d^IS^m
benyú).tandó ,Tl!éIdetót^021' május 25-g. elektron, kus hitelesitéssere Ilátva"dek;rom"ku^Ú'ILon"^l'
^^^^^^8SS^^d^tö . személyre>zabolt-^"'^^e,^

S'. JOG / ugyfélbeadványok megindult eljárásban menüpontban) megtaÍalható ".ÖÍF". 'l
hely^^Szat?k ^:. ":60:^ §:ai ,alaRián ,̂ z^^"^Í^"^^l^^án^oto
.

T?'"et°_koltse^etósl páwzatos. támo8atasok ieéDyléséhe^el5ramolás^^^^
^LSS"a Kincslár hivatali l(apuján keresaül az I^W°-~7. PS°"tban"f;ogS

^bm^jtóÍhatmdőtme8tartottnakkeII. teldntem-ha a.fáiyte° a fen' megj'dölt hatámapig a 6.2.2. i
foglaltak alapján pályázafit benyújtotta. ? határide rhmil"s:'lasa u wclí'"'""' "-"-""t"6 """..-.

6h2;^, ^J^Ttó, sáf.lhatandőben;. továbbá a2021'. júll.ius 15:' hiá"yP<^i határidő napjáig a Pályázók
?I;.al,. eÍtoomku_s. lutelesl;téss<iI ellátott- e.I.elct^to"to" benyújtolt. l-ormai'k'öveieJmen'S meS"
feluMzsgáM2. szamú melléklet szennti pályizati adatlapot, az Í. számu melTéldet szennü'iTs'zamú'Dl;^'
nyüatkTtotJi '-,í\ pályazati. ldírasbaD elöírt k°tekzöen benyújtandó'm'ellekieteil' '2021"", 'umpu°s^X
ddctromkus formában továbbitja a Beliigyminisztérium (BELUGY elnevezésu 629214158 KSJDaza^M^

kapujára.

";.t"A"pá"Illáz°.o'AO"".anyzato, k. oNEGM rendszerben '.°gz'tett 2. számú melléklet szerinti pályázati
^pt^nt^!i szá^^utos^.11- SZM^2úiDyilaü<o;lad^^'^°^^
^ntrejLS S"!tt-EXM_). táuizatát.a, Kincstár KÖZPOnt 2021- J"°i"s'28-ig e)ektroniÍ<u7uton"m"ee'küTdra
Belügyminisztérium Vízügyi Koordinációs Főosztály részére.
7. BcaynjtaBdtí dakumeDfumok

A benyújtotl pályizatoak tartalmaznia kell:

I.a) tív. 'izati alcél esetében:

Sor-
szám

Benyújtás módja
a Pályázati aicél esetéu

BenyújtaDdó dokumentumok

ONEGM Hivalali

k&pu

ONEGM rendszerben kilöllölt Pályázatí Adatiap
(2. melléklet szerinli 1. tábla Összesítő gdatlap
(mkormán zat altal elektroüikuszn hitelesitve)
l. ^meUékletben található, a pályázat szempontjából
releváns kitöltölt önkormányzati és vlziközmii-
szolgállatói nyiiatkozatokat (onkormáDyzat által
^Iektronikusan hitelesítve)
2. melléklelben lalálható, a páiyázat szempontjából
rcleváns kitoltotl pályázati adallapok Exce) lábláit.
A munkafuzclek (Excd táblák) elncvezése a
kövelkezö szabály szcrint keriiljön kialakitásra.
FáÍlnév;



Sor-
szam

BeDyújtás módja
a) Pályazati alcé) esetén

Benyújt'ando dokumeutumoh

ONEGM' Hivatali

kapu

xxyyyyy_ zzz,. .zzz_202 l_adatlapok. kitcr|'esztés
ahol:

xx =- megye KSH-kódja
yyyyy = lelepülés KSH-kódj'a
zzz.. .zzz = lelepülés teljes neve
kilcrjesztés = xls vagy xisx
Az adatlapokban a munkalapok neveit (kjvéve a 6-
os és 8-as táblát) átnevezni, új sort vagy oszlopot
beszúmÍ nem szabad,

* pdf fomiátumban önkormányzat íltal
elektronikusan hitelesftve és

< a Magyar ÁIIajnkincstar honlapján
közzétett a pályázathoz kapcsolódé
pályázati adatlapok (Excel táblák)
valfozatlan Excel formálumban is

nyiiaticozat a pályázó tclepülésre vonatkozó
MEKH működési- engedély, vagy MEKH
működési engedély iránti kérelem, illetve MEKH

^ kozérdeku üzemeltető fcijelölésére vonatkozó
határozatröl (MEKH igazolás* is dfogadható, az
engedélyeket és igazolásokat nem kell csatolni a
pályázathoz!) (onkormÍDyzat által
dektroaikusan hitelesítve

nyilatkozat a pályázó településre vonatkozó
jogerós/véglegessé vált vizjogi uzemeltetósi

^ engedélyről, yagy vjzjogi üzemeltetési engedély
irinli kérelemről (az engedélyeket mm kefl x
csatolni a pályázalhoz!) (iÍBkormányzat által
elehtronikusan hitelesítve)
az Aw. 75. § (2) bekezdés a)-b); d)-h) pontjai

6 szennti Ilyilatk"zatol!: (1. meiléklet szerinti
ll. nyilatkozat önkormányzat által elektronikusan x
hitelesftve)

*MEK}'Vgazolás a)att azt. a. MEIÍtí á"al kiadotl hivaldos okirat eredcti példanyat kdl érteni.
I8azoyB

'. ho8y az adolt s,zo]?általási teriiletre a Pílyázatban szereplő vízikömiu-szolgalt ató száma'ra^
vuaközmíwendszer mfikodési ̂engcdéllyel rendelkezik vagy a'MEKH-'mflköd-esT~ensedé^Tra°nll
kérdrne, ^ Uletve a MEKH kozérdekű üzemcltető kijeíőlésére vonatkozó"hat6sá^"'hatá'ro'zat

u-ányuló eljárása folyamatban van.

l.b) iSIviu'ati alcél esctében:

Sor-
szárn

Benyiijtandó dokumenlumoh

Benyújtós módja
b) Pályázati alcél eseten

ÖNEGM Hivaí'ali

kapií



Sor-
szám

Benyújtás modja
b) Pal ázatí alcé) esetén

Benyűj'tandd dokumcntnmoli

ONEGM rendszerben kitoltott Pályázati Adatlap
(2. melléklet szerinti 1. tábla Összesitő adatíap
önkorman zat által elektronikusan hitetesitve
I . ^meIIékletben található, a pályázat szemponljaból

^ releváns kitöltölt önkormányzati és viziközmű-
szolgáKatói nyilatkozatokat (önkormáayzaf altal

^Iektronlkusan hitelesftve)
2.^meiiékletben található, a paTyázatszempontjáboI
releváns kitöltött pályázati adatlapok Excel lábláit

* pdf formátumbsn onkormányzat altal
elehtronikusan hitelesftve és

' a.. MaSYaT AIIaiiAincstár honlapján
közzétett a pályázathoz kapcsol'ódó
pályázati adatlapok (Excel ~ táblák)
váItozatlaD.Exce/formétumban is

az Avr. 75. § (2) bekezdés a)-b); d)-h) pontjai
szerinti nyilatkozatok (i. melléklet ' szeri'nti
II. nyilatkozat önkormányzat által
elektronikusan hitelesítve)
a 4. melléklet szerint meghatározott igény rószletes
kifejtéssel és számltásokkal alátómaszlva, a
Pályázó e-mai] ciménck közlésévei
(onkormán zat altal elekfronikusan hitelesítve)
a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi
és megyei komiányhivatal vagy a fovarosi és
meeyel kormányhivatal népegészségügyi
feladatkörében eljáró járási (fővároa kenilrt'i)
hivatala a 3. 2. J. pont szerinti jogerős hatérozata,
vagy az ivóvlwizsgálatra akkreditált laboratórium
ivÓYÍzminőség vizsgálati jegyzőkönyve, melynelc
eredményei a HUMVI rendszerbe feltoliésre
keriiltek elektronikusan hitelesítvc
az 1. b) pont szerinti esetben számlák, számviteli
bizonylatok (önkormáDyzat által elektronikusan
hitelesftve)

a 3. meüéklet szerinti számlaösszesitést tanalmazó
kimulatás (onkormínyzít áltaf. elektroniltusan
hitelesítve)

az l. ^b) pont szerinti esetben (nitril, nitrát) a
várandós anyák és az egyévesné) fiatalabb
csecsemök részére kiadolt egészséges ivóviz
téteies elszámolása (önkormanyza. t altal
elektronikusan hiteiesítve)

ONEGM Ilivatali

kapu

8. Hiínypótlás

Í^TS S^:l3 f<S^. ielülvIZS8álalátl a szük5^s tíin^t'ás' az ^^'°^ -
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^mrlt^mT.. mok.lL6.ÍSJ:pontbanleirlak szerm<, !(e" P°tl°!agosan benTOtam a Kincstár H.vatali
^pun^eS!Soságreszére-A hiányP°tías keretében elektro, Sus'úton'benyú, toU^e^^
Igazgatóság részére torténö benyújtasi halárideje202I. júuius 15.

H?, a,,palyazoa"tua"ypótl:is"ak "em tesz elegel' vaeyazt nem "'..gfdelocn leljeriti, és emialt a pálvázat az
e^aSwsull, STTek^emtovábbílhat6' az okn]e6iei°lé^^'^e"^gekk^^u^^^
a PáJyázót, hogy pályazata érvénytelen.

^Iglzgatosáfi. lha.tíridől'm',. lovább,á, a 2021-Júnills I5-] ̂ nypéüási hatiridö napjaig a Pályázák által
: omla". hitelesftéssei"ellát0"'. elektroni)^ "'o" benyujlott:-fonnar'k&^ein ^^kner^e^
feró'y;zs8al!. 2'Mám'lmeIléldet, szerinti P^tiadaüapot, az L szamúmelléklet szerintí'^^JSi^i
n,yÍÍatko^tot^es^. paIyázatlk iirósban e)őirt kole'<!">> benyujtand6'-mtíléÍdeleft"2021'"S"^^
elektromkus formában tovibbitja a Bdügyminisaérium (BEJ.UGY ílnewzésű62nW58K'Rm^^

kapujára.

A".h;an,wót.lásiköyeróenbenyAitott-. 'i pályázati la'irásnak megfddő - Píly^ü adatlapotot és mcllékleteketsSSs^?^^^=^^^^
A, pá.Íázo. snkormány?tokoNEGM. rmds2erben röSZItett 2. "ámi melléMet szerinti pályazati
^am"mlaznL?mú, m.eltóldet S2erin!i, ] '"számú PalyAZ 6iny^tkozat-adatótarta7maz6Korjgo^Z
S!i^,. s.LKmratír Mzpcml ̂ '''""'j'^^r^^^^^sf^
Belügymimsztérium Vízngyi Koordinációs Főosztály részére.

9. Palyazat elüírílása, döntés

a)

b)

c)
d)

A:pá'yaz.atokaia -"umszter' az államháztartasért feldős miniszter, a viziközmű-szolgáltatásért felelős

tTiS^.e8néLZSértfe,le!ő5miniszter iltaldele^'. "gy-'Sy tagboriUo tarSb^otts'ag^
Lovábuakban"Bizot;sá8). a jele11 pályázati kiírásban ?°gla>'sz:mp^íok"s'zeri'nt''"m^gvi'zs^ aa.B^
Í.waslatot_te. sz".a lakossá8i kö2m<Íves ^ivóvlzellátós, szennyvízdvezetés' és~^isztftL6 'szSat
faJ!a6.0Irff°Ldtósa,i^tám°gatásánalc,. °da.lté.lésénéI f'gydembe~vchetó"'ténylegerk úr,zö3IZ5
to,váb.tóa. -t.ám°8atósbanrés2es]thető pályáz°'í körére. A Bizottságmuntója'ban v"aló"^zv'é^e
^^sí:E?]5fS=^=^s ail^s

"3. Pályázók köre" részben rogzi'tett értékek.
HLLBÍZC>ttságtítaLjavasohküs2('bértékek alaKán a tómogatásban részesitheto Pályázók számára
^e8ft.EaeÍ.összestámo8alás roe,8haladJa a '.endelkezésrc áUÓ kerete(, -a"BÍ20tteágji, vaZtoT^^
Pályazónkénti támogatási összegek egységes mértékben történő csöklcentesére"
A Bizottság elnöte a miniszter által delegált tag.
A miniszter a benyújtott pályázatokról 2021. augusztus 2-ig dönt.

A donlést alátámasztandó, a Bizottság a Pájyázólé) lovábbi dokumentumok benyújtását is kérheti.

10. Diintésrol valo ertesftés, (ímogatói okirat kiadásának rendje

A pályázatokkal kapcsolalos donlések a \wy. k"mam. lw honlapon is kőzzétételre kerülnek.

A palyázali doniésse) szembenjogorvoslalnak hejye nmcs, kifogás benyújtására nincs lehetösé)?.

^. t,amogata.5LJ°gvi^o"y a.. tá"'ogat6Í okirat. közlésével jön iétre. A ayertes Püyízö (a továbbiakban:Kedw:am"Í^Í:2021: au8uszfu ^I^"d*^'Íamogatói ^Z^^^^r'S^1^
támogatós feltételeiről az cbr42 önkonnányzati m[mwú6s~rmd^n~(a !ovíbbiakb'm':Tburf'2 ^nZ^
i?resztui"i. tanMgatóL OMr!i.íokon a . penzü8^.. íe(iezet Tde)kezésre- aUa:at"T"Belüiiymmisz(S
o^masy^ÍSazdasaeí. Fooszlálya a 35/2015(XII.9^)BM utasitás 9. pontjabanrögziten"^"^^^
dönlésben több Támogaloll sz.erepel esetben alkalmazandó eljárasrend szerinl'igazolja. "''""""



)]

^i=^s^ ?^^^=Isr^^. iml1-

sSSr^s^^^^^T^?
^^^TZSo ^ SM^S1 ?:oo^°lJ-z^a e~.tómoTaZrv^óSe]res5ágámuni<anapon belül nem ve2el eredményre. Ü8y a Kedve^én;;z"e<uel^^ica

Az észrevétd nem irinyulhaf magasabb ősszcgii tamogatas megitélésére,

^:=^^^^^k ^ ̂  tí"s
^^i^^-^^^^^^^ "^gj:
II. Támogatás folyósi'tísa

^n^^^^eüS^l^SS^azdaságl Fö0^"^
".2'^^:^^^^s:alapían a Kincstár - -

^^^^e^z:, ^^^r^ slis
".3- ^^S^t^^^s6 ^^^ ^"s"-^JSh?S^5^^;=jaJ^S

KUJveTm&yczetTZTeasvn^zaua. a^zoIgáltatott melmyisé^el mta^ c-sökken'teUB~rész°r as

12. Támogatas felhasznalasa, elszámolhato koKscgek

A ttoogatás felett. Kedve^ényezett rendelkczik, és felelős annakjog.zerii felha.znalasiért.
A Kcdvezményezett a támogatás felhasznilásáról elkűlönitett, naprakész nyilvantartásl vezet.

^megitél, .toogatas a v,., közn,u agazatok k5.ö<, keresztfinanszfro. ás tilataanak betartasaval h>>n^alo
A támogatás feihasználásának véaső hafsrirlrin a VKU^^.,.. ^-: . -^_ ,Jnogc^^bsze^?:T2 TTacLvbéeeT]l^i^LannK:I;:,é8^tlS__lJ"eu^ ^^> 2, 1. 1.

kÖ^ontí'kÖJtsS've'téste'"' uc'°uucr Jil Az e haláraaPie fel nem hasz"ált támogalásrészt visszakeiifízetnia

A visszafízetéssel érinlett támogatásrészt tárevévben inTim,, , ""^,, r;^", - .-,._ >
lámo8alása^d"evezesű:TO=:O^^^S^olS ^SCSi^ ,^"?konmnyza;o!<rovatSnszerepelletvc7'visszafi2tíés7o 8Jtímél'^uuuuuuu szamú s''ámlára szükséEes ".egfízetiu kozlemény

12, 1 Az ] a) cél szcrinti (ámogatás felli-sználisa
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A"tómo.gatásL-a. Kedvezményeze". tízárólag a, tózm"ves ivóvízellitás, szennyvízelvezetés és -tiszlitás
szolgáltatás ráfordításainak csokkentésére használhatja fel.

.

Alm ogatalM,]lére, "em"ámolhato e] késede)m P°^k, kölbér, büniuéseic, póldijak köllségei, gépiámíi-vásárjds, hasznáit es2közvásáriás. ~ ' ' ^-. .---j----&"; ̂ wm

A benyújlotl palyázal szerinti célok módosítására njncs lehetfiség.

12.2 Az l.b) cél szerinti támogalás felhasználasa

ÓZ.ITOVIZrendeIe!..6;.§_(8). bekezdéseben íbgla)tak szermt az énntett lakos^g "ámára 3 liter/fő/nap ivóviz
biztosításához srikséges mtézkedések az ellátásért felelős mér)egelése^lapjm"elszamolha't6ak"'A°Mvt^

ig megvafosulasat a mjmszter döntésében egyedileg mérlegelheti.

13. A támogatís elszámolása és ellenorzése

Kedvezmenye2ena támogatás felhasználásaról tárgyév december 31-ei foráulónappal, az éves költséevetési
beszámolókeretébenésrendjeszerintszámol el, " --. ---"-,

l^TmLT^ám, OAatás, -felhasznáIásáról ,2022- Jínius 3()-ig pénzüey' besrimolót nyújl be
^tetoT'^Ítoaz 0 GM rendszeT_és. a_httPS://SCTf-Tgyar0"^
ST"bo""l,'s'mtózea.,Fe leten/,^ KÖZIGA^ATÁS, JOG"/ 

^ 

ŰgyféÍbeadvanyok'megmduÍi' elfaraZn
meBUPO-ntb, a"). megta. láIhat6 "OTF - . a helyi ""kormányzatok az Áit. 57-60" ^aT'aTapján'''^
Siffate.h L"eL,. az ,. -onkoTány2atokat . megillető . költségvetési' pá]yázatos""'tímog7tt^k
lgcn.yleséhez/eSam°la_sáh°z, kapcsolód° ugyel:" elne^zésíi flrlap igénybevételéveT~a"Kincstó'r'"ŐS'v°a!^
^ÍnkJe!?ÍalT T"Ttóraeho^_aTjybensmveees'^
előfrt célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasmálásaról a következök szerint:" "' ~'""°"~"' """"
A-, tam°gatassaLt°rté"0 elszámolas. iuetve a pénaigyi beszamoió részeként a viziközmfi-szolgáltató az
őrdcomlányzat, rcszéremutassa be- hogy a. PÍIy^thoz képest ténylegesen hogyan aTakuTtaÍc 7k'M'tséeei ?a
^y^ladat^. ^osJS,J;as. tal^lációstóbI".sz^ t°vábbá°nyilatko°zzon7"s2oIÍáteó,"''hS'y^
tamost asl r,endelfet, ésszenie"',. lazárolag a pályazati ldirásba" Taelölt"célra hasznáIta7eT-A~v72 ÍkZJ nü°
szoigáltató detoonihtöhitelesítéssd lássa el a nyilatkozatál és a kiadott adatait tartalmazó ál
Amenn^benjizikozm-B. szolgaltató változás történik, amelynek időpontja a támogatási"idas2'ata:a''kihatással
van. -a, pályázó>.pályizati fesztoresetén.. -> képviselt, lámogatisra jogosult közigazgtósi tenikten"hatás"kölr?d'

a szűkséges adatokat és nyilatkozatokat.

Lak°sságl_k°zmfiws iv6v;'zellátás; szeimyvlzelvezetfa és -tisztitás szolgaltatástámogatfe esetén az elszámolás
soránbe kell mutatm a fejlagos ráforditás és a szolgáltatott mennyiség tényleges én?Ít:Ha'az"ek'zámoTasb'a'n
szere. p)°_adalokalaRián számítotttóm°8atós osszege elmarad a roegftólt tam^atá7összegétőTa"kűÍ8nbo°^t'
a viziközmfi-szolgallató visszautalja a Kedvezményc2ett részére. ~ " - ---o-.,

^z Igazga^ságiiak^pénzLÍgyi bcszámoió Ávr. 94. §-a szcrinti felülvizsgtíatára az ÖNEGM rendszerbe és a
Kmcstár^ffivataHKapuj^történS benyújtástól számitotl 60, nap al)' rendelke2esre"'Az' ÍgazCTtÓs^''^
felülvizsgált elszámolásokat elektronikusan készre jelenli az ÖNÉGM rendszerben"" /J Iss^l'f^:
dektTilcusuf. cIesitéssd. e",átott- elektronila" "to" benyújtotl, foroiai k6veteTményd<nl"'"6mee'fe?el^
fe^"5glltveJST?m°las°kÍ... eleIrt. rori'<us formál'an továbbiti'a a BelügyrinisztériT'(BEL~UGY ein̂ 'u'

azonositojú) Hivatali kapujára. ^ ~ ^----. -. "". ",>

A. -fe)"lv'z!8a. lt. palyizalLe)SZBm°, )ás°l''. adali"t tartalmazó ""zágos szinlre összesltett Excei táblázatot az
^zgatóságok (ovébbitásá^követom a Kincstár Közponl clektromkus úton kütömeg BeluB'yimm's'ztérit
Oiikomlányzati Gazdasígi Föosaály részére.

,
A..Támogató_J°ya hiigyasa eselcn. a ,Tamoeat<<> °z Igazgatóság úyan elektronikus uton értesíti a
Kedyezményezettel a bcszámoló részbeni elfogadásaról és~a viss^afizetési- kölekzcllscgéril. '/^"elfoeadásró^
szólódönróst, ya lammt a támogatói okiratnak az Ávr. 97. § (2)-(3) bekezdesek-és798"§75 )"be5kczdaes"e
szerintimódosMsarólvagy yisszavonásarol szóló értesítésf a7, Igazgatóság útján elektronikus^ton mőTmw
a Kedvezményezellnek, amely alapján m Igazgatóság fizetési felszóiítást kuld'a Kedvezményeze'ttnek"



A^beszámolasból eredő visszafizetési lcötelezettségel a "Kincstári Helvi Önknrm.Snv..^ .^ ".-.,
száimazó bcfizetései" elnevezésű,-yo032000"0?03T4 Ttí-nmn^""^Tl y\^"imrma"yzat°l( -elöz° évrol

SSSP°=;S=^^?^S]?S
2SSSS:?^?s;ss^í=?:s
S^^?^^^s^:^=^=ÍS^S:s

A Kedvezményezeft éves hiánytalan beszimolójának be&gadási feltétele:
- Lt,ta?gatÍ. S'. va8y. a, k&e<idmI Poüé^.l.y%észltett tamogatásvízikőzmu-szolgáltató részére tőrténn

átutalása és az átutalásról szóló dszámolás csatolósa, illetve'
~ aLTo^CTol^lo. e!szamolaleImaradésakor- illetve J08°^'atlan"I igenybe vett támogatas esetén atamogalás és a késedelnii pótlék teljes összegének visszafizctése7~ '°~'''"~ '"" .°'""B"" "clcn a

A támogatás Pályizati Kifrfcban nem részletezett kérdéseit a támogatói oldrat tartalmazza.

Í7r lSzoti k"rásbtm- sem a lamogatói 01áratban wn szawywotl kérdésekb^ - ^. re. de^e,

í^?Llf^oT?, ATa/"_ö támosatás. f^n&lá^at kapcsolatos ̂ akmai ké.-déseikkel a
fe/SS^,,, w"Stotí" . " ~yi2VSyi H^~'^^ag^w^^' aaiwlíSdi il'iii.-laiiWt^hm.^iiy^ii elérfietőségen keresztiiT 

'".".. " 

-"->""""i;u"m luravmmnak a
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Mellékletek

/. iiii.-ll'. '-kh^ijj^iktw^i r/_-- vsc.-"iiiini,is:iilw'iliiii,'i-, l,iiii,mii, ís, i A;/I'(;;<// kiin'isliir_

A Pályazo, illeh'e a vi'zikozmü-szoIgaItatB ayilatkozatai

/. 1 'ihilliosa/

PáJyázó neve, cimc, teje&nszáma, e-mail cfme:

ÖNKORMÁNYZATI NyiLATKOXAT

a nem iUami tulajdonú vízikőzműből eIUtott telepűiések onkormányzata részéről

Alulirott

település polgármestere igazolom, hogy a pályázatb.m közolt fajlagos ráforditasi adatok a202L'évi'lakossaei
kozműves^yo vizejmis^szennyvizdYezetés és -tisztítás szolgáftatás-támogatás igényÍéseneFés elb'íriÍ^S
részlete^feltétdeira^ valamint az egészséges ivóvi'zzel való eÍIátás idriglenes móTozatama'keUentétefe Sr^
szóló pályázati kiírásban szereplö feltételeknek megfelelő tartalmúak.

^..?áIyá?LbeielTt?, ér°17"a csat.olt tartalommai - a képviselő-lestulet a ...................................... számú
határozatot hozta (a képviselő-testületi hatarozat hiteles másolata mellékelve),

Egyuttal kfflelezettséget váltolok^n-a, hogy a fajlagos ráferditásnál figyelembe vett, illetve a Táreaközi
Bizouság. áhal,. el&gadott, roérteku amortiz'sci6t' esAözhasználati jogci-men" meghalározott "összee°et"':a
víziközmü felújitásárg, pótlására, fejlesztési hiteDel kapcsolatos adósságszolgálatra foriítja'apalyázó"

Kiadmányozva: Tdepűlés név az eletoonikus alái'rás szerinl

polgármester
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2. nvíh'ifkn^!

Pályázó neve, cime, telefonízáma, e-mail cime:

ONKORMÁJWZATI NYILATKOZAT

az államí tulajdonú víziközműből ellátott telepüiések önkormányzata részérgl

Alulirott

telepüjéspolgármestere igazolom, hogy a pilyázatban közölt fajlagos Tá&ráhási'adatoka'^révi'Íako^oi
l?n^^zdtótás;, szmnyvíze'vezetés és -tisztítás ̂ ''^-. toogat^igénylfaMc'és dbirfliS
^^^tóteS?amín1^ ^weses lv6vízzel val°euátás .deigtoesmMozataln ak'elÍentótS^
szőló pályázati kifrásbm szereplő feltételeknek megfejelő tartalmúak.

szamü
A pályázat^bejelenlésérfi) - a csatolt tartalommal - a képviselö-testület a
határozatot hozta (a képviselo-testületi határozat hiteles másolata mellékdve).

^yu!tal"kotelezetteégeÍ_váual°lc"an'a' ho8y >. &jlagos rifordítasaál fígydembe vett, illetve a Tárcaközi
SS, ^l^á^<Jrórt^MTOrtízac;ot:'^SAOZha^lá^" J^^"megtoS aöSm
viziközmű felújítására, pótlására, fejlesztési hitellel kapcsolatos adósságS2dgálatraforS-tJa"a"Pályizó"

Kiadmányozva: Tdepiilés név az elektronikus aláirás szerint

polgánnester
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3. nvf'/fif/fo^íff

Pályazó neve, cime, telefonszáma, e-mail cime:

ÖNKORMÁJWZATI NyiLATKOZAT

állami támogatás igéaybevételéről

AJulírott

teiepulés polgármestere nyilatkozoni, hogy az államilag támogatott közcélú szennyvizelvezetö, -tisztitó"mű
beruházással összefuggésben a szerzőáéses fdtételek között nem szerepel, hogy a 2021. évreTOnatkozom'a
ráfordítósok csökkentéséhez költségvetési (állami) támogatást nem vesz'igénybe'a Pályázó.

K-iadrniSnyozva: Telepulés név az elektronikus alíirás szerint

polgármester
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4. m'Uití 'koziif

Palyázó neve, cime, leiefonszáma, e-mail cime:

ONKORMA.NyZATI h7YILATKOZAT

az ingatIaBok a szennyvízcsatoraa-liílózatra tőrtfat bekötésének mértékéről

AluUrott

teiepulélpo^'mestere. wzo!om- hogy a sTyvizcsatonia-hál6zattal ellátott"terü]eten"a2"ingatia nok
60%-ának bekötése megvalósult.

Kiadmányozva: Település név az elektronikus aláirás szerint

poigármester
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-'i. nvihslkozí)!

Víziközmu-szolgáltafó ncve, cime, telefonszáma, e-mail cime:

VIZIKÖZMO-SZOLGÁLTATÖ NYELATKOZATA

az eilitott tdepüiések 6nkormaayz2tainak előzetes tijékoztatásáről

Alulírott

a. vizllk°zmu;sz°18áltat°vezet°je. nyilatlcoz°m' hoey az euátott telepűlések öiikoroiányzatait'az'ifiéB
támo8atésró1 d°zetesen tóJétoztattam, a tájékoztatoban foglalt adatok a támogatásTgényterótdrfeTeteÍei^

Kiadmfayozva: Telepűlés név az elektronikus aláfras szerint

vízikőzmű-szolgáltató vezetője
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A nYÍifiih^ul

Onkormányzat neve, cime, telefons2áma, e-mail cime:

^^^^^'w;s?is^'^
önkormányzatátmeghataknazzuk. ' ............................................... tciepuics

Kiadmányozva: Telepüiés név az eleklromkus aláíris szerint

polgármester
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7. //T//////-CÜ7/

Onlconnányzat neve, cime, lelefonszima, e-mail cime:

ONKORMANYZATI NYILATKOZAT

az^dó^járuléi^, iileték- és vamtarioíasrói az áitiimháztartasrál szoló 2011. évi CXCV. tarvénv 50.
bekezáése alapjín

Alulírott

tdepfflés;,p°lgármestere i8azolom. ho8y a pályazaton támogatást igénylö település önkomiányzalanak'adó^
c-, illetélc-vagy vámtartozása (köztartozása) nmcs. * ' " -^-.---..>,

Hozzájárulcdt ahhoz, hogy a támogatás folyósitója c nyilatkozat valóságtartalmának ieazolását kén-E
közvetlemü az adó- és vámhatósigtól.

Kiadmányozva: Telepiilés név az eletrtronikus aláírás szerint

polgánnester
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ó. iW7(/{íw^<f!

Onkonnányza! neve, címe, (elefonszima, e-mcil cime:

ONKORMANYZATI NYILATKOZAT

a vizikőzmu-szoIgaltaláE módjáro!

Alulirott

^!lp?!gáTtMIatkozml;hogy a telePulésen a. vlziközmaveka'tulajdoru^szonyolc'tddtíetében
^t? "a ,SCT,^ZOIgátoá'röí sayóy'2o^ ̂ r'^ü<uv^é^l)^s ^^
t8 ; ̂ .??emdtet?rezo natoz°m, a vks2tv:. ' 5-34- §-ába>,"v^°iAezdési7o^ius^'ese^s^
^sao^Farorsrig hel^ ö"nyzata"6r;rilo2-OT^

Kiadmányozva: Telepűlés név az elektronikus aláírás szerint

polgármester



22

9. nvilaikozaí

Víziközmu-szolgállató w.ve, ci'me, lc]i.. !bnszáiiia, e-mai] cimc:

VIZIKOZMO-SZOLGÁLTATONyiLArKOZATA

a MEKH által kiadott faatalyos mukodési-engedélyeiré'l*

Alulírott

. telepiilés
a viziközmíi-szolgáltató vezetője nyilatkozom, hogy az alábbi működési engedélyek keriiltek Jdadásra7

A pályázó telepillés viziközmű-rendszerének MEKH azonositi ]<6áj'a(i):

Viziközmű szolgáltatási ágazat **: közcélu ivóvizművek/tózcélú szcrmyvízelvezeto és -tiszti'tó miivek

I. MEKH által kiadott muködési-engedély

száma:.................................,. kelte:

száma:,.................................. kelte:

száma:...,............................... kelte:

II. MEICEí működési-engedély iránli kérelem, illetve MEKH közérdekű üzemeltetö kijdölésére vonatkozó
határozat, vagy az eljárásról szóló MEKtí igazolás

szama:................................... kelte:

száma:................................... kelle:

száma:................................... kelte:

*1. megjegyzés: az engedéjyek másolatá! neiT) kell csatolni a pályázathoz!

**2^ megjegyzés;a megfeielő rész aláhúzandó. Mindkét ágazal is aláhúzható egy nyilatkozalban. ebben
esetben az engedély száminál jclezni kell, hogy mely szakághoz tartozik.

az

Nyilatkozom, hogy fenti adatok a valóságnak megfelelnek, a pályázatban benyújtott kérelcmme) összhaneban
vannak.

Kiadmányozva: 7'elepiiiás iiév az elekironikus aláirás szcrint

^. j'z. iközmu-szolgáJlsló . >'ezeíoje
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111, nyi/ulhiztil

Vfziközmű-szolgáltató neve, címe, felefonszáma, e-mail cime:

VÍZIKÖZ.MŰ-SZOLGÁLTATÖNYILATKOZATA

sx. ellitott telepulések vízjogi üzemeltetési engedélyeirél*

Alulirolt

telepűlés^viziközmu^zolgiltatóvezetöje nyilatkozom, hogy az ellátott települések körébeDazaÍabbi'vizioei
uzemelteteamgedélyek kerültek kiadásra**, vagy nyilatkozat a vizjogi iizemeltetésiengedély iránti'keret^
benyújtásáról

Vfziközmu szolgállatási ágazat***: kozcélú ivovlzmfivek/ közcélú szennyvizelvezetö és -tisztító művek

I. Alapengedély

szama:................................... kelte:

hatóság neve:.

II. Legutóbbi módosítás

S2ama:......,.............,.............. kelte:

hatóségneve:.

III. Vfzjogi üzemeltetési engedély irántj kérelem

száma:....,.............................. kelle;

hatóságneve:.

* 1. megjegyzés^a nyilatkozatot viziközmíi-szolgáltatási Sgazatonként (kozcélú ivóvfzművek, kozcétó
szennyvízelvezető és -tisztitó muvek) kuiön-külön meg kell tenm' ' ^ ""'-'""'

** 2, megjegyzés: az engedélyek másolatát nem kell csatolm a pályázathoz!

*** 3. megjegyzés: a megfelelő rész aláhúzandó.

Nyilafkozom, hogy fenli adalok a valósipuk megfeleinek, a pályazatban benyújlott kérelenmcl összhaneban
vamiak.

Kiadmányozva: Telepiilés név az elektronjkus aláírás szerint

1-íz)közmű-szo1gáltA;ó vezcföjc
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l_i_!n'ilu!lw:i/t

A PÁLYÁZÓ NYILA7-KOZATA

a) Kijeientem hogy az áilamházlartésról szóló lörvény végrehajtásarói szóló 368/2011. (XII. 3L)K. orm.
rendclel (a továbbiakban: Avr. ) 75. § (2) bekczáés a) ponlja szerint a pályázalbaii foglalt adatok, infonnációk
és dokumentumok^ljeskörűek, valósak és hitelesek, lovábbá kijelentem, hogy az áltelam képviselt szervezet
(a toya bbiakban: Pályázó) az adotl tárgyban pályazatot korábban ........ ^.................., "....... (mikor'-
legutóbbi nyertes pályazat éve ennek hiányaban "NEM" ' jdzés)

,,. (mely szervhez) nyújtott be.
b) Kye entem, hogy a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljarásáról szóló 1996. évi XXV. törvény
hatálya alá tartozó onkoimányzat csetén jelen pályázat benyújfásakor az önlcormányzat adósságrendezés'i
eljáras alatt nem áll lovábbá a pályázal elbirálásáig, illetve a támogatói okirat' érvényessége alatt'a
tudomásomra jutástol számllott 8 napon belül irásban bejelentem a Támogalónak, amennyiben az
önkormányzaf ellen ilyen eljárás índul.

c). " Kyelentem; hoeyaz Ávr- 75' §. (2) bekezdés e) pontja szerint nem áll feim harmadik szcmély
iranyiban olyan kötelezettségem, amely a kiiltségvetési támogatás céljának megvalósulását meghtósíthatja.
d) Kijelentem, hogy az Áyr. 75. § (2) bekezdés f) ponlja szerinl- a biztosilékmeiilesség'íüvéldéve] - a

Támogató által előírt biztosítékokat rendelkezésre bocsatom legkésobb az Ávr. 85. § (3) bekezdésében
nieghatározott időpontig,

e)... KÜdentem, hoB' az Avr. 75. § (2) bdsezdés g) pontja szerint a költségvetési támogatás tekintetében
adólevonási joggal jmdelkezem/nem rendelkezem (mcgfelelő rész aláhúzandó),*
f) Kyelentem, hogy ameimyiben a tamogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, a Pályázó
rendelkezik aimak megvalósítasához szükséges hatósági cngedélyekkel, vagy az Áw. 75. § (2) "bekezdes h)
pontja szerintjárok el.

g). . --K'jelm1T' h°sy. a pályázó az államhaztartásról szóló 2011, évi CXCV. lörveny (a továbbiakban:
^bt'') 50;A ̂.^beke2dés a) P°"tía szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének'megfelel.
h) Kijelentem, hogy a Palyázó az Álit 50, § (1) bekezdés c) pontja szermti jo'gi szeméÍy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén itlatható szervezetnek minősül.
i) Kijelentem, hogy a Pályázó esetében összeférhetetlenség mjatti ok nem áll fenn.
j) Kijelentem, hogy a viziközmu-szolgallató altal megküldött adalok valtoztalás néikul keriiltek
továbbftásra.

Kiadmányozva: Telepiilés név az elektrorakus aláirás szerint

polgánncster
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2. imllrkln < Liiitu.isi'iei rir- ü csiit.uniu.wl úlltili'is liíino 'iilii.w icll 'ihtili kiiri'i.'iliic

OssT.esítö aáaíls.p
a 2021. évi lakossagi n'ovíi- és cssitnrnaszolgtKat. :!;! tamogatas igényiésehcz

I. tábla

I. A palyázatol benyujto Pélyazó adatai
a. / nüvc:

b,/ címe' iráiwítnsKam varos, község

c./ telefonszáma:

d./e-maíl cime:

e. / ügyintézö neve:

f. l Sa 'inlézo telefonszima:
J Si'.ámJavezetö banki'anak neve:

h./ számlaszáma:

i. / ol 'árraesterneve:

2. Á benyújtott támogatási igény összevontan

s.. l ivóviz-szol áltatís
b./átvettvíz

c./ csató'maiizol ̂ áJtatás

d. / A bfiiyujloff lainogalasi iemy (n+b+c) összesen

3. Az fv6ví2-raolgaltatíst ve r.S viziko'imü-szolgSItató:
a./ ncve;

b./ címe:

c-/ telefonszáma:

d. / a ál ázal összeállításáért felelös neve:

e./ a pályáz&t összeálUtásáért felelos telefonszama:
f. 1 mtikodési engedély vagy a közérdekfl Uzemeltetésre
kötelezö liatározat száma;

4. A raatornaszol áltatást vtgiS vi.ákfenitt-szolgiiltalo:
a./ neve;

b./ címe:

c7 telefonszáma;

d./ a pájyázat összeáUitásáért feleJös neve;
e./ a pályázat Összeállításáért felelös telefonszáma:
f. / miikodési mgedély vagy a kozérdeku üzemeltetésrc
kötelező határozaí száma:

utca ?1S2.

ezer m' ezer Ft

5. Az alkaimazott lakossági díj:

* Jelöl'eX-el ame feleiöt.

ivoviz- csatoma-

szo altatiis szol altgtós
kéttényezős:
egytényezős:
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A 2021, évi VIzjogi iizemdtelési engedélyek felsorolása
1. tabla

gzolgáliatő nevc:

Az igénybejelentö önkormányzat ncvc:

Sor-yzám

a

1

2

3

4

5

6

7

TelRpu1és(rés7.) neve

Vízjogi üzemelfetési engedély Jcgufolső
módosításának száma MegJRgyzéí;*

vízszolgáltatás

c

csafomaszolgáltelás

d

9

10
11

12
13

14

15
16

17

18
19
20

2]
22
23
24

25
26

27
28

29
30
31

32
33

34
35
36
37
38 --I- - -_ -L._

+ Pi. hiány^ó c]i?.ecié1y e'-etéii, ;i kerei&m benyújiá?ának jdeje, az Íltelckep vizügyi íialóság mr;gncve2é.sR.
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A 2021. évre benyújtolt (ámogatasi Igény településenként
Az. Jgénybejeíento onkormányzaí

3. (abla

nevc:

Sor-
szam

a

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18

19

20

21

22

23

24

25

26
27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38
39

Telcpülés jievc Ivóvíz-szolgáltatás Atvett víz
Tamogatási

CsatomaszoJgáItatás ígén-y
osszesen

em'

c

eFt

d

em

e

cFt

f

em' eFt

h

T

Osszegén 0,0 0,0 0,0 ML .-.. J."

eFt

]

0.0

0,0

00
0,0

00

0.0

00
00

>0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

00
00

0,B

B,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0.0

c,o

0,0

00
0,0

0,0

0,0
00
o.u

0,0

0,0
8,0

o.o

>,0

0,0

0,0
(1.0 0,0
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Azivdviz-szolgaltatis rafofdftásanak alakulasa
6. tábla

Szolgálíaíö neve:

Az ígénybcjetentÖ Snkormányzaí neve:

Tdepülés néve:

Sor-
szá

m

a

1

2

3

4

MegiiRvfzcs

Ener iakoltsés

ebböl: technológiai villamosenergia
költsége

Vásároh (átvett víz költsé e*

E yéb anya köllsé

5 An a íelle ű szol áltatás értéke

6 Áivállalkozói íel'esitmén értéke

7 Anya ielle u rifordítás osszesen (J+i+5+6)

8 Bérköhsé

9 Személyi jelle.eii rafordilás. eeyéb kifizetés

10 TBjámlék

11 Személvi jelle fl rtíurditís osszesen (8-io.i )

KÖzmüvagyon aniortizációja vagy az
12 önkonnán zati tuja'don használali díja

13 E éb koltsé

14 E éb ráfordítás

15 Pénzü i bcvételek és kiadások e enle e**

16 Rendkivüli bEvétdck és kíadások eg enlege**
Pajlagos ráfordjtás összesen (1+7^1 ]. )6-

17 ,sl

] 8 Fajlagos vezefékliáiózat hossza m /kiii

Fajjagos lechnorógiíu villsmosenergia-
19 felhasznslás. kWh/m3

2018. évi 2019. évi 2020. évi
tényleges tényleges ténylcges

Fl/m3

c

Ft/ln3
d

Ft/m3
e

0,0 0,0 0,0

oo 0,0 0.0

a,o >,0 0,0

2021.
evi

tervezett

Ft/mi
f

2021. CVÍ

tervezett/

20I8. évilény.
(ffc) %

00 0,0

0,0 00

0,0 0.0

- A,. ÚIWI Tró'/"/'"  íufrrógA n h. kou.igifrlhas^úl^ cíiiúr" "twll ^ u,a" ,gi."yf . l". lo """w.lús ^Skkrnlo
h<Utí!!iiví!Í ktíí! fígyhwbe \-ci', m.

** Bn-. 'lrl-löhhlr/ cseieii "-", n'ift. 'rilili'is. iöhhlei t-. vli'n ".>"
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A 2C2I. évi t'zennyvizítadás (tiszdllsl céllal) tervezeU alakulisa

7. tabla

Csatornaszolgálfafást (álaáó) végzo szervczet
neve:

Az ígénybejelentö önkormányzat nevfi:

Sur-
szám

a

1

2

3

4

5

6

7

Település

(átadó)

A szennyviztísztítáiit
vegzö

(átvevő) szen/ezet neve, a

mukodesi engedély vagy a BsszegyfljtÖt
üzemeltetésre ^'

kÖteJezö liatározat száma

2021.
A 2021. évre tervezeft évi

ST.emiyvízataáa's, ezei m
tiszrítc-s

osszesen

cbja

Fl/m3
f

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18

19
20

21 0,0 0,0
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A 2021. ívi csatarnaszolgaltatas riforditasának alakulisa
8. tibla

Szolgálfátó neve:

Á2 igénybejelentó önkormányzat neve;

TeleptÍÍés neve:

Sor-
szá

m

Mcgnevezés 2018. évi 201;'. évi 2020. évi
tcnyleges ténylcgcs lénylcgcs

a b

1 JEner iflkiiUsé

2 ebböl; technoló íaí viJlamosener ía költsé e

3 Tisztításra átadotí szenn iz költsé e

4 E véb aiiva 'köJísóg

5 An a 'ellc ü szol álíatás értéke

6 AlváIIalkozói tel'esítmén értéke

7 An a 'elle ü ráfordjitás összesen f3+4+5+6)

8 Bérkollsé

9 Személ i 'elleeü réfonlftfc;. c 'ych líifizetés

10 TB járulék

11 Szemflvi 'elle ii rafordítés összesen (8. 1 o-ig)

Közmfivagyon amortizícioja vagy az önkonnányzati
12 tulajdon használatí áíja

13 EgyiSb költséj

14 E éb réfordítás

15 Pénzü i bevétclek és kJadésok egyenle c*

16 Rendkívüli bevétek-k és kiadások e^gvenlege4
Faj'lagoí ráfordítás Összescn (i+?+i i-

17 It-i )

18 Ka acitáii-kihasználtsá **

19 Fajla >os vezetékhálózat hossza, m /km

20 Fajlagos lechnológiai villamoscnergia-1'cihasználás.
kWh/m'

Ft/m3
c

Ft/m-'
d

Fl/nr
e

7021.
evi

tervezett

t-W
f

00 0, 0 0, 0 00

0,0 0. 0 0,0 0.0

2021.évi

tervezett/

20)8. cvi
tény.

Wc) %

0, 0 0, 0 0, 0 0.0

* Brvétel-lohblel esetén "", ráforclitíis-lobblel esetén "4

/I ka[-:wlíis-liiluwnllill. m', s2, ii"iliís, i: a"lo, iimoll wrul. lei, hrkölill laWnfalliinok. i/f. l. iiziíl.. l. k Stáma m::vo
t.<-, lur, lá:ou lenil^l ósszes la/sasiíiink 1:1. kmulclenck s:im;a al (rakjlc. 'i aríinr).

00

0,0

0,0
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]0. tsbla

Osraesilő táída a, 2Ült. évreigényeif ivovfz-szolgálEstás lámogalásáról

Ás. igeiybfjdtíittő öiikormányíat iieve;

Sor-
szam

Tdepiiiés ncvc

202]. é>i
lcne/'. etf

lafíOKKBgi
fügyasztás

ncm

csialomazotl

h iileten

2021. CVÍ
lerve'/. ett

lakossági
fogyasztás

csatoniázott

lei-íilcien

2G2J. Í re

tei-vezetl

fajiagos
réfordífa.,

W21. t\'ie
(Ct-vC?f[t

"(;2yütle;i"
fsjlagos

ráfordíta);,
csaiontízoti

terüleiiin*'

FfiJlago.,
lamogaiá'j
ígény202).

ÉV[;*

Faj)i'É">s
la)nog;i[-;s]
igény2ü2i.

évre*,
"együtfes"
'.áforditás

cscicn

2021. évi

osszes

táinogatáK;
iguiy*

ezcr m"

d

Fl/m' Fl/m'

f

Fl/m' Ft'in'

h

L^CT Fl

j

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

M

J5

16

17

18

19

20

2] Ossz^scn a.o 0.0

' -i/ik iwlwr 'vwi; ' t.w:oi, . ;^llfLs.. !fs:u-ífíw. iww^'w^ frjl. rófw 'Mw w ., ér, ̂ Í 11: W. - H. ^, h, r/.
fl; IWVIl .... 0: . ;f;^^ /ry . i.'ü.v fiL-cgtíd. n ^(. ;><-/M n l""ww, w igíw . s. i -gei n .^wk^c. i, w., > ki 7 meg"!!fipi smn:

/. . -(;-< ^i^t. fiS'áíí-. ans m.. mstsrl hc;'t kcil váins^mi'r

n// ivóvií-siolgííliíi, :x itrtii csntc. a.Mou tei iífeitif fc ri /u/i.
n/J. i\'6vi:~5:úl^ti(itas csi}foriwif, l( tfu"ttcii fr/oyj/i /

A ^ííí f-'iídi ''.', s ithiicif.inii'isi r . ;r;

i '/ fíiiunt.^. -.. 'iWlvn.hw: [i:-m;: Wl ,v, i. -i , " <, jt,^ ,, /<"" "/. "., ;,'/; ̂  . ̂ -^ /-/ ,^
, '2 ii s. i-MitUii t! leríiletc , - íiw í. i i.wii. ;".., : ^{ih"his i-.f; ,, <-;-</C, Y//,'(L" "j-^irM-/ - <!1. !,. / ', "'

.l-'f-;/ i'. 'ii ;-(.. iwr-< i.r. ', 1 ü.r.i;i"'M>'í :>" lí/i' , ii ! .;>;

r. l iifs, \( . !W: II.ÍL! < m. itf-ttii l"t, /i .-M: -, ^;i ."^ ywm. n"cw:' ^. r f"f, /l "o /ri,7(^r.
;i.-. f)(.'fl.','j.fl; ,>;fl^ ' '^ .. i;ifífl''i

i. ^^i. i^^. iti. i,. \, u> c .:--f"iw: ",,,. i^y'-. '<'. )"</-..<;. , i'/'ií , -../ .', ^/,, -ü.r

0.0
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Osszcsftó' tabla a 2021. évi csafornaszolgillatis (ámogatisaról

Áz igénybejdentÖ önkormányzat neve:

II, tabla

Sor-

íizám

a

1

2

3

4

5

6

7

Teiepülés neve

202]. évi
íervezett

lakosság
részére végzen

sv,oi'^u\'[alas
ezer m

;021. évre
tervezett

fajiagos
ráfordítás

Fl/m3
d

2021. évra
lervezett

"együttes"
fajlagos

jáfordj't^i;

Ft/m'

Frylagc';
támogafási
igény2021.

évre*

Ft/m'

f

Osszes

támogatási
igeny2021.

evre'

ezer Ft

9

10
11

12

13

14

15
16

17

18

19

20

21 Osszcscn 0,0 00

.^fflniillrównw/niui. /l-rt an/oni&on  /ry"/",, ;/n; ,ró";."n/^;utó,^to^; ̂ /oró/rfw IICTU enc/o ̂(IS. -/.-,/,,,.'
irlike:, " ^c. nnpmmuc/u. í siulgállwisfajlasoí laimyi lási ige"y, l és a láimsatás, igéay o. sey' r kSvelkeiSk
szeriii! fce/f wegnHapítani:

/. 702/. ^vifajlagos tnmogait'. si igény (fasziop):

(hwvk-szc Igallalas 2011. évi lervczcil fajlagos ri'ifmriai'i.w) + (o simayvit.. IVGCWSÍ
siolgallalás 20JI. cvi lenvsell fnj/agos raforiiilt'isfi) - ( IOIC, - l-'l/ni')

2. A (nmofKitti^; igéay összc^ének kisztii. s'tfasí! (^ os^iop}.
(lak,. :sag reszérc vegiM n. alorn. ..-o/f.ri/hifri.s "c osilM"! > ("ji^us laaiogc. liisi wh v "fo.vtoo"!
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3. nirliéklvl a Liihissi'i i vi^s csiilornii. s:ul .á!liih:s li'mw ̂ iilású vil .á:ali kiirásho:

Szamlaosszesító' Umufatas

Onkorm:. uyz?ií neve;

Cime:

Telefonszáma:

E-mail címe:

KSH-kódja:

Sorszám A számla kiállítojának megnevezése A Idfflított számla száma A számla összege (Fl)

Osszesen:

Kiadmányozva: Telepűlés név az elektronikus aláirás szerint

polgármester
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4. ,"eWiilul_aL, ih>:M i vi:- ̂ ijloi-imKolsilialeis h""o "tá.w wlwsali kiirAsho:

^^^s^:eüá?ás idei?leBes moám2t"Mk e"-'- ̂ M o^

]deiglen?s mödozatamak ̂ ^ . 6 o^ ̂ . a
T = Szv-Kv,

shol

T = a tamogatás mértéke,

s^ sas^2 menn^ek ̂  ^ - '^"ebb .o^ elve alap,.n .vénye^
ivóvíz memwl ek ^ - . ^agi ivo^zo^ és a netto



2. Melléklet

Osszesítő adatlap

a 2021. évi lakossígi ivóvfz- és csatornaszolgáltafási támogatós i-gényléséhcz

1. Apalyázatot benyújto Pályiző adatai

a./ neve;

I. tabla

b./ címe; n-anyitószám város, község utca hsz.

c./telefonszáma:

d./e-mail címe:

e,/ügyintézöneve:

f/ teiefonszáma:

_g. /_szám]avezető banlg'ának neve:

h./ számlaszáma:

i. / pojgármester neve:

2. A benyújtott támogatási igény osszevontan

a. l ivóviz-szolgiltatás

b. / átvett víz

c./ csatomaszolgáltatás

ezer m" ezer Ft

d-/ A benyiijtott támogatási igény (a+b+c) osszesen

3. Az ivóvíz-szolgáltatást végzo víziközmű-szolgáltató:

a./neve;

b. / címe:

c. / telefonszáma:

d./ a pályázat összeállltásáért felclös neve:

e. / telefonszáma:

f/ miiködési engedély vagy a kőzérdelai iizemeltetésre
kötelezö határozat száma:

4. A csatornaszolgáltatást végző vizlközmű-szolgáltató:

0,0

a. / neve;

b./ címe:

c. /telefonszáma:

d. l a pályázat összeállitásáért felelos neve:

e. / te.Iefonszáma:

í. 1 miiködési engedély vagy a kozérdeku üzemeltetésre
kötelezö határozat száma:

5. Az alkalniazott lakossági dij:'

Jelöl'e X-el a megfelelot.

kétfényezős:

egytényezös:

ivoviz- csa orna-

szol áltatas szolgiltatís


