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Dwavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testuletének
2022. február 8-ai rendes, nyílt ülésére
Hiv. szám: DV/1460/2022.

Targy:
Javaslat
a
2022.
évi
lakossági
vízés
csatomaszolgáltatás támogatás elnevezésű pályázat benyújtására
Tisztelt Képviselő-testület!

A vfzgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) - a nemzetgazdasági miniszterrel és az emberi
eroforrások miniszterével egyetértésben - pályázatot hirdetett a Magyarország 2022. évi központi költségvetésérö) szóló
2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. A helyi önkorroányzatok kiegészítö támogatásai
melléklet 2. 1. 1 jogcíme szerinti Lakossági víz- és csatomaszolgáltatás támogatására (7. számú melléklet).
A támogatás célja azon települések támogatása, amelyekben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal által kibocsátott viziközmű-szolgáltatói és működési engedéllyel rendelkező, vagy a Hivatal által közérdekű
üzemeltetőként kijelölt víziközmű-szolgáltató által végzett lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás költségei a víziközmű-szolgáltatás lakossági felhasználásából származó árbevételétjelentősen meghaladják.
A lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás szolgáltatás ráfordításainak csökkentését
szolgáló támogatásra az a Pályázónyújthat be pályázatot,
a) amelynek közigazgatási területén (pályázati gesztor esetén a megbízó önkormányzatok közigazgatási területét is
egyenként fígyelembe véve) a 2022. évi lakossági közműves ívóvízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás szolgáltatás
díját a Vksztv. -ben és a Rezsicsökkentési törvényben foglaltak szerint, vagy a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) által meghatározott, vagy a Vksztv. 31/A. és 31/B. §-ok alapján
meghatározott díjat alkalmaz a víziközmű-szolgáltató (melyröl Pályázó az 1. melléklet 5. nyilatkozat részeként kap
nyilatkozatot az érmtett v(ziközmű-szolgáltató(k)tól,
b) amely költségvetési támogatásban, illetve közműhitelben részesült közcélú szennyvízelvezeto, -tisztító mű beruházás
esetén nem vállalt szerződéses 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 területen az
ingatíanok legalább 60 %-ának bekötése megvalósult (az ea) alpont szerint benyújtásra kerülö pályázat esetén),
d) amelynek területén (pályázati gesztor esetén a megbízó önkonnányzatok közigazgatási területét is egyenként
figyelembe véve) a vfziközmű-rendszer üzemeltetését a támogatás igénylésének időpontjában hatályos vízjogi
üzemeltetési engedéllyel és víziközmű-szolgáltatásra jogosító víziközmű-szolgáltatói és működési engedéllyel vagy
közérdekű üzemeltetésre kötelezettséget elrendelö határozattal rendelkezo víziközmű-szolgáltató végzi, vagy ezek
hiányában az illetékes vízügyi hatósághoz benyújtott engedély iránti kérelem és a MEKH-hez benyújtott víziközműszolgáltatói és működési 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 vfziközmű-szolgáltatótól történö közüzemi ivóvízátvétel esetén a lakossági célra átvett ivóvíz költsége 2022.

január 1-jétol meghaladja a nettó 320 Ftím3 értéket,
eb) a nem csatomázott teriileteken a közüzemi ivóvíz-szolgáltatás 2022. évi várható fajlagos ráfordítása meghaladja a

nettó 498 Ft/m- értéket,vagy
ec) a csatomázott teriileteken - fúggetlenül attól, hogy a közmtives ivóvízellátás, szennyvfzelvezetés és -tisztítás
szolgáltatást azonos vagy más-más víziközmű-szolgáltató végzi - a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és -

tisztítás szolgáltatás 2022. évre várható együttes, összevont fajlagos ráfordítása meghaladja a nettó 1. 002 Ft/m értéket
es

f) amely az Aht. 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 Önkormányzati Előirányzat-gazdálkodási Modul (a
továbbiakban: ONEGM) nevű elektronikus rendszerben történőrögzítésének és lezárásánakhatárideje: 2022.
február 21. A pályázati anyagot kotelező a Magyar Allamkincstár felé elektronikus ügyfélkapun keresztül
benyújtani.

A fenüekre figyelemmel kérem a határozati javaslat elfogadását.
Határozati 'avaslat:

Dunavarsány Város OnkormányzatánakKépviselő-testülete

a) a lakossági csatornaszolgáltatás ráfordítasainak mérséklésére a lakossági viz- és csatornaszolgáltatás
támogatásáról és az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséról szóló
"Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása" tárgyú, a vízgazdálkodásért felelős miniszter, a
nemzetgazdasági miniszterrel és az emberi eröforrások miniszterével egyetértésben, 2022. február 01-én

elfogadott pályázatáratámogatási igény nyújt be a Magyar Államkincstárterületileg ületékes szervén
keresztül a felelős miniszterhez;

b) kötelezettséget vállal arra, hogy a fajlagos ráfordítással figyelembe vett, ületve a TárcaköziBizottsag által
elfogadott mértékű amortizációt a víziközmű felújítására, pótlására, a fejlesztési hitellel kapcsolatos
adósságszolgálatra fordítja

c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti támogatási kérelem aláírására, valamint a további
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:

azonnal

Felelős:

Polgármester

A határozatijavaslat elfogadása egyszerű többségetigényel.
Az előterjesztést készítette:

Kovács Aliz Réka beraházási és műszaki osztályvezetö

Az előterjesztést tárgyalta:

Pénzügyi,Fejlesztési ésUgyrendi Bizottság

Melléklet:

Pályázati feUu'vás

Dunavarsány, 2022. február 2.
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Pályazati Kü'rís

2022.. ^. ^. ^.. M"< ".
A vizgazdálkodásértfelelös muüszter (a továbbiakban: miniszter) - a pénzügyminisztecrel és az emberi
eroforrások mimsztereYel egyetértésben - pályázatot hirdet 'a MagyaroSzág 2022. ' evi"közDonti
koItségvetésériUszóló202LéviXC. törvény(a továbbiakban: Kvtv. ) 3. A'helyi öiikormányzatok kies&zítő

támogatásai melléklet 2. 1. 1.jogcfme szerinti

Lakossá i vfz-és csatornaszol áltatastómo atására
összhangban

azállamháztartásrólszóló2011.éviCXCV.törvény(atovábbiakban:Áht.),
a számvitelrőlszólo2000.éviC.törvény(atovábbiakban:Számvitelitörvény),

a közbeszerzésekrólszóló2015. éviCXLUI.törvény,

-

a víziközmii-szolgáltatásrol szóló201I éviCCK. törvény(atovábbiakban:Vksztv. ),

a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény (a továbbiakban:'Rezsicsökkentési
törvény),

-

a^Magyarország helyi önkormányzatairól szótó 2011. évi CLXXXK. törvény (a továbbiakban:
Mötv. ),

azelektronikus ügyintézés ésa bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló2015. éviCCXXII.
törvény,

azelektronikus ügyintézésrészletszabályairólszóló451/2016. (XII. 19. ) Konn.rendelet.

-

az államháztartasról szóló törvény végrehajtósárólszóló 368/2011.'(XU. 31.) Konn. rendelet fa

-

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V.22. ) Konn. rendelet 45. §

továbbiakban: Avr. ),

bekezdésének c) pontjának,

- az ivovíz ininoségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéröl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm.
rendelet (a tovdbbiakban: Ivóvfz rendelet)

rendelkezéseivel.

1. A palyázat célja

^. tT,o^atás. c,fl,ia.,EI,zo" t!:l.e^^. t^a. s&tís. a' amelyek a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozasi
?^t,a,1 (^t?v, ábbw^t',an: MEIÜ-I)altal kiboc5atott nziközmü-szoTgáltatói engedéllyel rendeíkező, ~'vagy""a
MEKH"által közérdekű. üzemelletöként kijelölt víziközmű-szolgárt ató által'végze'tt lakosság7-kozm5ves
,

ivóvfzellátás, szennyvfzelvezetés és -tisztítás költségei a viziközmü-szolgáltatás''lakossági feUiasznaÍásboI

?.z?Ta.z?ál'beveteIetJ'elentosen meghaladják.Tovabbáazelőirányzatszolgalrészbenifedezetülazegész'seges
ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatai ráforditásánaktámogatására'is azontelepulési önkom5nyzato~k

esetében, amelyek az illetékes népegészségügyiszerv határozata alapján 2021. évben kötelesek voltak a
településen élők részére az egészséges ivóvizet zacskós vagy palackos kiszerelésben, illetve tartálykocsis
szállítással biztosítani.

Pál ázati célok:

a) lakosságiközművesivóvlzellétás,szeimyvízelvezetés és-tisztítás szolgáltatástámogatása,
b) egészséges ivóvlzzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezése (a továbbiakban:
ideiglenes ivóvlzellátás).

A bcnyújtott pályazat szerinti célokmódosítására nincs lehetőség.
2. Keretösszeg, a maximálisnu igényelhető tamogatás osszege

A támogatásfolyósítésára a Kvtv. 3. A helyi önkormányzatokkiegészftőtámogatásaimelléklet 2. 1. 1.jogclmen
a pályázati célra összesen 4 500, 0 millió forint áll rendelkezésre.
Rendelkezésreálló

Pályázaticélok

keretösszeg

Maximálísan igényelhetö
támogatás összege

millió Ft*

millió Ft

l.a

4. 450**

nem releváns**

l. b)

50***

nem releváns***

*A miniszter azl. a) és 1. b) célok közötti keretosszeg átcsoportosítását a benyújtott és megvi2sgált
pályázatok egységes kezelése során mérlegeli ésa felmeriilt igények szerint végrehajtja.

**A megítélésre keriilőtámogatásmértékea benyújtott pályázatokalapján az egyes igényektekintetében a
lakossági közműves ivóvizellátás, szeimyvizelvezetés és -tisztítás szolgáltatás fajlagos ráforditásai
támogatásánakodaitélésénélfigyelembe vehető tényleges küszöbértékek,továbbáa rendelkezésre álló keretet

meghaladó igény eseténa támogatásbanrészesíthető pályázónkéntitámogatási összegekegységes mértékben
történÖcsökkentésének fiiggvénye,

***A megftélt támogatás mértéke a benyújtott pályázatok alapján az egyes igények tekintetében az
ideiglenes ivóvlzellátástámogatásánakodaftélésénélfigyelembe vehetőjogszerűigényekfuggvénye.
Az 1. a) és 1. b) pályázati célokra elkülönitett összegekpályázathiánya, vagy maradvány összeg esetén a
vizgazdálkodásért felelős miniszter döntése alapján összevonhatóak.
3. Pályázókkore

Településiönkormányzat(a továbbiakban:Pályazó)nyújthatbepályázatot.Többtelepuléstellátóviziközműrendszer esetén, ha pályázati gesztor önkormányzat keriil kijelölésre, a pályázatí gesztor önkomiányzat
minősülPályázónak.

3.1. Az I.a) cél esetében a lakossági közműves ivóvlzellátás,szennyvízelvezetés és -tisztitás szolgáltatás
ráfordítasainak csökkentését szolgáló támogatásra az a Pályázónyújthat bepályézatot,

a) amelynek közigazgatási teriiletén (pályázati gesztor esetén a megbizó önkojmányzatok közigazgatási
teriiletétis egycnkéntfígyelembe véve)a 2022.évilakosságiközművesivóvízellátás, szennyvizelvezetés
és -tisztftás szolgáltatás díját a Vksztv. -ben és a Rezsicsökkentési törvényben foglaltak szerint, vagy a
MEKI-I által meghatározott, vagy a Vksztv. 31/A. és 31/B. §-ok alapján meghatározott dijal alkalmaz a
víziközmfl-szolgáltató (melyről Pályázóaz 1. melléklet 5. nyilatkozat részekéntkap nyilatkozatot az
érintettvfziközmű-szolgáltató(k)tól),

b) amely költségvetési támogatásban, illetve közműliitelben részesült közcélú szennyvfzelvezetö, -tisztl'tó
mű beruházás esetén nem vállalt szerződéses kötelezettséget arra, hogy a tárgyévre vonatkozóan a
ráfordftások csökkentéséhez költségvetési támogatást nem vesz igénybe, és ezt az I. melléklet szerinti 3.
nyilatkozatban igazolja,

c) amely az 1. melléklet szerinti 4. nyilatkozatban igazolja, hogy a szennyvizcsatoma-hálózattal ellátott
területen az ingatlanok legalább 60%-ának bekötése megvalósult (az ec) alpont szerint benyújtásra keriilö
pályázat esetén),
d) amelynek területén (pályázati gesztor esetén a megbízó önkormányzatok közigazgatási területét is
egyenkéiit figyelembe véve) a vfziközmű-rendszer üzemeltetését víziközmii-szolgáltatásra jogositó
víziközmű-szolgáltatói engedéllyel rendelkező viziközmfl-szolgáltató végzi és a víziközmű-rendszer
rendelkezik a támogatás igénylésének időpontjában hatályos vizjogi üzemeltetési engedéllyel , valamint
hatályos működési-engedéllyel, vagy a szolgáltatást kőzérdekü üzemeltetésre kötelezettséget elrendelő
hatirozattal rendelkező víziközmű-szolgáltató végzi. Hatályos vlzjogi üzemeltetési engedély hiányában
az illetékes vízügyi hatósághozbenyújtott vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelem, valamint hatályos
müködési engedély hiányában a MEKH-hez benyújtott működési engedély iránti kérelem számát a
Pályázóaz 1. számúmelléklet 9. és 10. számúnyilatkozatokban megadja,
e) amelynek az egyes szolgáltatások esetében a támogatás számításánál fígyelembe vett fajlagos ráfordítása,
iUetve költsége
ea) a más víziközmű-szolgáltatótól történő közüzemi ivóvizátvétel esetén a lakossági célra átvett ivóviz

költsége2022.január 1-jétőlmeghaladja a nettó 320 Ft/m- értéket,
eb) a nem csatomázott területeken a közüzemi ivóviz-szolgáltatás 2022. évi várható fajlagos ráforditása

meghaladja a nettó498 Ft/m értéket,vagy
ec) a csatomázott területeken - fíiggetlenül attól, hogy a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatást azonos vagy más-más vízikozmű-szolgáltató végzi - a közműves ivóvízellátás,
szennyvízclvezetés és -tisztítás szolgáltatás 2022. évre várható együttes, összevont fajlagos ráfordítása

meghaladja a nettó 1.002Ft/m értéketés
f) amely az Aht. 50. § (4) bekezdése szerinti adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozással (köztartozással) nem
rendelkezik, és ezt az I. melléklet szerinti 7. nyilatkozatban igazolja.
Az a) - f) pontokban reszletezett feltételeknek pályázati gesztor esetén is müiden, a víziközmű-rendszer
részét képező településen teljesülniűk kell, a fajlagos költségek átlagolása, vagy egyéb módosítása a
pályázatból történŐkizárást eredményez.

A 3. 1. e) pont ea) alpontja szerinti nettó 320 Ft/m feletti résztámogatasa csak a lakossági célúfelhasználás
miatt átvett ivóvízmennyiség után igényelhető. A 3. 1. e) pont eb) alpontja szerinti nettó 498 Ft/m feletti,
illetve a 3. 1. e) pont ec) alpontja szerinti nettó 1.002 Ft/m feletti rész támogatása csak a lakossigi célra
szolgáltatott mennyiség utíin igényelhető.

Fajlagos ráfordításnak minősül az az 1 m3 szolgáltatásrajutó költség (Ft/m), amelyet a 2. melléklet 4.
pontjaban részletezett adatok szerint összeállított, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)
honlapján közzétett adatlapokon elölrt szerkezetben, számviteli bizonylatokkal alátámasztható, a 2022. évre
tervezett és a 2022. évben igénybevett szolgáltatás mennyiségére és annak várható lcöltségeire vonatkozó
adatok alapján kell kiszámitani.
3. 2. 1. Az 1. b) cél esetében a Pályázó az egészséges ivóvizzel való ellátás ideiglenes módozataként lakossági
felhasználóknak, illetve közegészségügyi határozat alapján kiemelt felhasziiálói csoportoknak az Ivóvi'z
rendelet 6. §-a alapján elrendelt, legfeljebb 6 hét idötartamig fenntartott ivóvizellátás támogatása érdekében
nyüjthat be pályázatot, a következők fígyelembevételével:
a) Eseti ivóvízszennyezésre hivatkozással támogatás akkor adható, ha az illetékes népegészségügyi
feladatkörében eljáró fövárosi és megyei kormányhivatal, vagy az ÍUelékes fövárosi és megyei
konnányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljárójárási (fővárosi keriileti) hivatala által jóváhagyott
ivóvízininöség vizsgálatÍ tervet végrehajtó ivóvízvizsgálatra akki'editált laboratórium 2021. évben
legfeljebb két alkalommal az Ivóvlz rendelet 1. számú melléklet A) vagy B) pontjában szereplő
vízminőségi jellemző határértékének túllépését, majd 6 héten belül a lúllépés megszűnését állapította
meg. A határérték két alkalommal történőtúllépése együftesen sem haladhatja meg a 6 hetes idötartamot.
A pályázat befogadásának feltétele az illetékes népegészségügyi szerv által a határérték túllépéssel
kapcsolatban kiadott határozatok, vagy az ivóvízvizsgálatra akkreditált laboratórium, Humán
felhasználású vizek ínformatikai rendszerébe (a továbbiakban: HUMVI rendszer) feltöltött adatokat
tartalmazó, ivóvizmÍnŐségvizsgálatijegyzökönyvmásolatánakbenyújtása.

b) A nitrit, illetve nitrát paraméter esetén az eseti ivóvízszennyezés szerint ideiglenes ivóvizellátisban
részesülő várandós anyak és egyévesnél fiatalabb csecsanők teldntetében azzal az eltéréssel kell

aUcalmazni, hogy a támogatás a teljes 2021. naptári évre is adható, amennyiben az illetékes
nepegészségügyi szeiv 2021. évben a közüzemi ivóviz iiitrit, illetve nitrát határérték túllépés miatt

kötelezettséget előiróhatározatésteljesités eseténa megfelelő eredményt igazolóvizsgálatijegyzőkönyv
benyújtásra keriil, a HUMVI rendszerbe a megfelelő eredmények feltöltésre kerültek'és a Ícereskedelmi

forgalomban lévőaltematfv megoldásokköltségigényétnemhaladjamega benyujtott igény.

c) Az egészségesivóvizzelvalo ellátásideiglenesmódozatánakellentételezéséreaza Pályázónyújthatbe
pályázatot, amelyet az illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatal vagy az illetékes fővárosi és megyei korminyhivatal népegészségügyifeladatkörében

eljáró járási (fővárosi keriileti) hivatala 2021. január 1. és 2021. december" 3~Í. között kiadott

határozatábankötelezett arra, hogy a településen vagy településrészenaz érmtett fogyasztók részéreaz

egészségesivovizetbiztosltsa, vagya kötelezettségetésaimakmegoldásátazjlletékesnépegészségügyi

szerv által jóváhagyott ivóvízminőség vizsgálati tervet végrehajtó ivóvizvizsgálatra akkreditált
laboratórium HUMVT rendszerbe feltöltött adatokat tartalmazó ivóvlzminőség vizsgálatijegyzőkönyvvel
igazolta.

3.2.2.Azl. a) és1.b) célesetébennemrészesülhettámogatásbanaza Pályázó,amely
a) nem felel meg a pályázati kifrásban részletezett feltételeknek,

b) a pályázatbenyújtásakor azÁht.50. § (4) bekezdése szerinti kőztartozása van,
c) adósságrendezésieljárásalatt áll,

3.2.3. Továbbí n m 'o osult az 1.

szerinti cél esetében timo atásra az a települési önkormányzat - az

eseüivóvízszennyezésselösszefuggőigényekkivételével- amely:
- az Ivóvizminőség-javltó Programban vesz részt,

- amelynek felróhatóokból, illetve azüzemeltetőjogellenes magatartása következtébenkerült sor azivóvíz-

ellátísi kötelezettség elrendelésére, vagy azivóvízminőség vizsgálati terv szerint az ideiglenes ivóvizellátás

végrehajtására.

4. A támogatás formaja

A pályázatonvisszanemtérltendőköltségvetésitámogatósigényelhető.
5. A támogatás mértéke

A támogatásmértékeajelenpályázatikiírésban részletezettek függvénye.A támogatásnettóösszeg.
5. 1. Az 1. a cé) esetében az igényelt támogatás mértékét a következő szempontokra tekintettel kell
megállapitani:

a) az ivóvfz-szolgáltatás teljes fajlagos ráfordításának 2022. évi tervezett értékénél 13, 8 %-os

növekedésvehetőfígyelembe a 2019. évitényleges értékhezviszonyítva a tómogatásijavaslat
kialakítása soran,új rendszereseténa Vksziv. 31/A.-B.§ szerinta MEKHáltalmeghatározott
étmeneti dljra vonatkozóan kell az adatokat megadni.

b) csatornázott teriileteken a csatomaszolgáltatás teljes fajlagos ráfordításának 2022. évi
tervezett értékénél 13, 8 %-os növekedés veheto figyelembe a 2019. évi tényleges értékhez
viszonyitva a támogatásijavaslatkialakítasa során,

c) ha a nem lakossági fogyasztói körre meghatározott díj alacsonyabb, niint a tervezett fajlagos
ráfordítás, a megítélt támogatásösszegétarányosancsőkkentenikell,

d) ha a lakossági fogyasztók számára megállapitott 2022. évi dij nem éri el a palyázat
meghatározásanil fígyelembe vett, a pályázati kiírás 3. 1. .e) pontjában meghatározott
küszöbértéket és ennek oka nem az öntormiinyzati kompenzació, a fajlagos támogatás
mértékea megállapított dfj ésa küszöbértékkülönbözetévelcsökkentett összeg,
e) az átvett ivóvíz esetében a hálózati veszteség - az ivóvizátvételi ponton/pontokon átvett és a

közüzemiivóvíz-szolgáltatásipontokon a fogyasztókrészéreátadottivóvfzmennyiségközötti
különbség- figyelembe vehető aránya nem haladhatja meg a 15%-ot, és

f) a csatomaszolgáltatásszamlázottmemiyisége- lakosságifogyasztóikorbeii- nem haladhatja
meg a szolgáltatott közüzemiivóvizmennyiségét.

g) amennyiben ideiglenes szolgáltatási tevékenységet koncessziós szerződéses üzemeltetési

joggal rendelkezo gazdaságitársaságlátel, ésévközbenszerződöttvízücözmű-szolgáltató lép

a helyére,a Pályázófolyamatosanjogosult a támogatásra,deazelszámoláskorelkülömtetten

kötelesa felhasznilttámogatássalelszamolm.

5. 1. 1. Az5. 1. d) pontbekezdésébenfoglaltakatnemkell alkalmazni:

a) a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet
3. mellékletében szereplő járások vagy 6. mellékletében szereplő térségek területén lévő

települések,

b) a kedveanényezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló
105/2015. (rv. 23. ) Korm. rendelet 2. mellékletében szereplő települések
esetében.

5. 1.2.Ha a szolgáltatásteljes fajlagos ráferditásánaknövekedésemeghaladja az 5. 1. a) ésb) pont
szerint figyelembe veheto mértéket, az egyes költségnemek növekedése a támogatásija'vaslat

kialakltásinál a következők szerint keriil elismerésre:

a) azértékcsökkenésileirás,valamint - a Vksztv. ésazMötv. előirisainakmegfelelő üzemeltetés
?,eté?.' ?z?zt^Iyettes.It.^ hasznalaü(bérleti) dij nemhaladhatjamegazeszközökpótlásának,
felújitásának céljaira felhasználható - a fajlagos rffordítás számítása során fdhasznáÍm

terye zett ^- a díjmegállapitásban értékcsökkenés
170Wm' felettirészenemtámogatható,

címén

elfogadott mértéket,

illetve mértékének

b) a személyi jellegű ráfordftások növekedése a 2019. évi tényleges értékhez viszonyít

c)

legfeljebb 33,4% lehet,
az anyag, anyagjellegű ráferdítások növekedése a 2019. évi ténylepes értékhez viszonvft
legfeljebb 9,4 %,

d) azenergiaköltségeknövekedésea 2019. évitényleges értékhezviszonyítva legfeljebb 5, 1 %
lehet

---, -. - -c-s-~~ -,.

e) az egyéb koltségek (kulonosen bankköltségek, biztosltási díjak, illetékek, hatósági dljak,
felügydeti díjak ya gyjárulékok)

és

egyéb ráforditások

(kütöiíösen káresemények költségei

rongálisutánihelyreállitás úttestjavitás,terven felüliértékcsökkenés,késedelmikamatvagy
"jljt"á-si koltségátelmy) novekedésea 2019. évitényleges értékhezviszonyftva legfeljebb
, , , %,' '?e .l?em ért^e a közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVHI. törvényben

foglaltak alapján megfízetésre kerillő adót.

5. 1.3.Haa Pályázónemfelelmegaz5. 1.2.pontbanfoglaltaknak, a támogatásranemjogosult.
5. 1.4.Mentesül az 5. 1. a) - b), illetve az 5. 1.2 pontban foglalt 2019. éviadatokon alapuló számitás

elvégzéseatólaza 2019. évutánviziközmű-szolgáltatóáltalüzemeltetésreátvett és2022. évre

Íogi'zerii lilkossáeidijfizetésikötelezettséggelterhelt viziközmu-rendszer,metynektekintetében
2022. evben első alkalommal keriil pályázat benyújtásra és amelynek a 3. 1. pontban

.

részletezettek szerint meghatározott igényjogosultságát"a Pályázó részl'etes számftásokkal'és
bázisértékekkel alátámasztotta.

5. 1.5. Korlátozófeltételek a támogatásmértékénekmeghatározásakor:

a) tímogatas fajlagos ráforditások részleges ellentételezésére nyújtható, ha azok kalkulácioja
összhangban van a Számviteli törvénnyel,

b) többtényezős dijak alkalmazásakor a többtényezős dijat egytényezőssé kell alakítani, és az

átalakítás módját reszletes kalkulációkkal kell bemutatni, melyet szolgáltatási teriiíetén a

viziközmű-szolgáltató cégszerű aláfrasával kell, hogy ellásson (Meg'. : a táblázatot nem kell
hitelesitéssel ellátni. ),

c) a szolgáltatást terhelő általános forgalmi adót, valamint közműves szennyvízelvezetés és -

tisztftás szolgáltatósnal a kömyezetterhelési dijat a támogatás alapjául szolgáló költség
összegénélnem lehet flgyelembe vemii,

d) több telepűlést ellátó viziközmű-szolgáltató esetében a fajlagos ráfordítás tekintetében

elkülönlthető vlziközmű-rendszermként nyújtható be pályázat. Településeiikénti
költségkalkuláció alapjan támogatás nem igényelhető, kivéve, ha a pályázó ellátási

felelösségébe tartozó vízíközmű-rendszer sziget üzemü, azaz műszakilag nincs kapcsolatban
másik önkormányzat közigazgatási teriiletén található viziközművel,

e) amennyiben ivóvíz átvételre, vagy szennyvíz

átadásra keriil sor víziközmű-

szolgáltatók között, akkor a d) pont figyelembevételével a műszakilag egybefíiggő
rendszeren felmerülő fajlagos ráfordítás vehető figyelembe a támogatás igényléséhez.
5.2 Az 1. b céleseténa támogatósmértékéta Pályázószámítja ki a 4. mellékletben foglaltak szerült.
6. Palyázatokbenyújtésa
6. 1. Az 1. a cél esetén alkalmazandó rendelkezések:

6. 1. 1. A pályázótelepülési önkormányzat a 2. számúmelléldet szerinti pályázatiadatlapot, valamint az I.
számú melléklet szerinti 11. számú pályázói nyilatkozatot a Kmcstár által üzemeltetett Önkormányzati
Előü-ányzat-gazdállcodásiModul (a továbbiakban: ÖNEGMrendszer) elektronikus rendszeren keresztül az
erre a célra kialakftott pályázatifelületen2022. február 21-ig kitölti, majd lezárja.
A viziközmu-szolgáltatótól előzetesen beszerzett adatok, kalkuliciók felhasználésával az ÖNEGM

rendszerben rogzltett és letöltött2. számúmelléklet szerinti pályázatiadaüapot,az 1, számúmelléklet szerinti
11. számú pályázói nyilatkozatot és a pályázati kifrásban elöírt kötelezően benyújtandó mellékleteit
2022. febrnár 21-ig elektroiiikus hitelesltéssel ellátva elektronikus úton kell benyújtani a

https://szuf. magyarorszag. hu weboldalon elérhető Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (a
KOZIGAZGATAS, JOG / Ugyfélbeadványok megindult eljárásban menüpontban) megtalálható "ÖTF- a

helyi önkormányzatok az Áht. 57-60. §-ai alapján végzett felülvizsgálatához és az önkormányzatokat
megillető költségvetési pélyázatos támogatások igényléséhez/elszámolásához kapcsolódó ügyek" elnevezésű

űrlapigénybevételévela KincstárMAKPERelnevezésű(KRID: 434024334azonos(tójú)hivatali kapuján(a
továbbiakban: Kincstár hivatali kapu) keresztül a Kincstar teriiletileg illetékes szervéhez (a továbbiakban:
Igazgatóság) a 7. pontban foglaltak fígyelembevételével.

A benyujtási határidőtmegtartottnak kell tekinteni, ha a Pályázóa fent megjelölt hatámapiga 6. 1. 1. pontban
foglaltak alapján pályázatátbenyüjtotta.
E határiífo elmulasztása 'o 'esztő.

6. 1.2. Csatomázott területre vonatkozó pályázati igényeseténmind a közmüves ivóvízellátás szolgáltalásra,
mind pedig a csatomaszolgáltatási'a vonatkozó fajlagos költség kalkulációját be kell csatolni.
Uj közműves ivóvízellátást, illetve szennyvízelvezetést és -tísztítást biztosÍtó víziközmű-rendszer üzembe
helyezése esetén a fajlagos ráfordltás összetevőit - ideértve az űzembe helyezés költségét is - külön
indokolásban kell kimutatni a beruházás megvalósíthatősági tanulmányának megfelelően.
A több települést ellátó viziközmű-rendszer esetén a pályázatot - településenkénti bontásban és

telepulésenként osszesitve - egy pályázati gesztor öiikormányzat nyújthatja be. A pályázati gesztor
önkormányzatot a pályázatban résztvevő települési önkormányzatok - megegyezés alapján - maguk j elölik ki,
és az 1. melléklet szerinti 6. nyilatkozatban meghatalmazzák a támogatás igénylésének benyújtására, valamint
a pályázattal kapcsolatos technikai teendők lebonyofítására.

A több megyére kiterjedő víziközmű-rendszer esetében a pályázatot a pályázópályázati gesztor önkonnányzat
székhelye szerinti Igazgatósághoz kell benyújtani, megyénkénti bontásban és összesítve is.

6. 1.3. Az Igazgatóságaz Aht. vonatkozó rendelkezései Sgyelembevételével megvizsgálja, hogy a Pályázó
pályázatában szereplő adatok megfelelnek-e a pályázati kiírásban megfogalmazott feltételeknek, illetve hogy a
Pályázóaz előirt dokumentumokat, nyilatkozatokat csatolta-e.

6. 1.4. Az Igazgatóság a határidöben, továbbá a hiánypótlás során a Pályázók által elektronikus
liitelesitéssel ellátott, elektronikus úton benyújtott, formai követelményeknek megfelelő, felülvizsgált 2.
számúmelléklet szerinti pályázati adatlapot, az 1. számúmelléklet szerinti 11. számúpályázóinyilatkozatot
és a pályázati kiirásban előfrt kötelezoen benyújtandó mellékleteit legkésöbb 2022. mírcius 18-ig
elektronikusfomiábantovábbitjaaBelügyminisztérium(BELUGYelnevezésű 629214158 KRIDazonosítójú)
Hivatali kapujára.

6. 1. 5. A pályázó öiikoimányzatok ONEGM rendszerben rögzített 2. számú melléklet szerinti pályázati
adatlap, valamint az 1. számú melléklet szerinti 11. számú pályázói nyilatkozat adatait tartalmazó országos
szintre összesftett Excel táblázatát a Kincstár Központ 2022. március 22-ig elektronikus úton megküldi a
Belügyminisztérium Vizügyi Koordinációs Főosztály részére.
6.2.

Az 1. b

ont szerinti cél eseténalkalmazandórendelkezések:

6. 2. 1. A támogatást a nem közművel történő egészséges ivóviz-ellátási kötelezettség megszűnését követően

utólag, a víziközmű-szolgáltató által benyújtott és a Pályázóáltal befogadott számlák, számviteli bizonylatok
alapján - az Igazgatóságiitján - lehet igényelni.
6. 2. 2. Az ONEGM rendszerben rögzített és letöltött 2. számú melléklet szerintí pályázati adatlapot, az 1.
számú melléklet szerinti 11. számú pályázói nyilatkozatot és a pályázati kilrásban előírt kötelezően
benyújtandó mellékleteit 2022. február 21-ig elektronikus hitelesitéssel ellátva elektronikus úton kell

benyújtam a https://szuf. magyarorszag. hu weboldalon elérhető Személyi'e Szabott Ugyintézési Felületen (a
KOZIGAZGATAS, JOG / Ugyfélbeadványok megindult eljárasban memipontban) megtalálható "ÖTF - a

helyi önkormányzatok az Áht. 57-60. §-ai alapján végzett felülvizsgálatához és az önkoi-mányzatokat
megillető költségvetési pályázatos támogatások igényléséhez/elszámolásához kapcsolódó ügyek" elnevezésü

űrlap igénybevételével a Kincstár liivatali kapuján keresztül az Igazgatósághoz a 7. pontban foglaltak
figyelembevételével.

A benyújtási határidötmegtartottnak kell tekinteni, ha a Pályázóa fent megjelölt hatámapig a 6. 2. 2. pontban
foglaltak alapján pályázatát benyújtotta. E határido elmulasztása 'o eszto

6.2. 3

Az Igazgatóság a határidőben, továbbá a hiánypótlás során a Pályázók által elektronikus

hitelesítéssel ellátott, elektronikus úton benyiljtott, formai követeliiiényeknek megfelelő, felülvizsgált 2.

számúmellétíet szermti pályázati adatlapot, az 1. számúmelléklet szerinti 11. számúpályázóinyilatkozatot
és a pályázati kiírásban előlrt kötelezfien benyújtandó mellékleteit legkésőbb 2022. március 18-ig
elektronikus formában továbbiQ'a a Belügyminisztérium (BELUGY elnevezésű 629214158 KRID azonositójú)
Hivatali kapujára.
6. 2. 4.

A pályázó önkormányzatok ONEGM rendszerben rögzített 2. számú melléklet szerinti pályázati

adatlapot, valamint az 1. számúmelléklet szerinti 11. számúpályázóinyilatkozat adatait tartalmazó országos
szintre összesitett Excel táblázatát a Kincstár Központ 2022. márciiis 22-ig elektronikus úton megküldi a
Belügyimnisztérium Vizügyi Koordinációs Főosztály részére.
7. Beuyújtandó dokumenfumok
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
l. a) al Azati alcél esetében:

Benyújtásmódja
a Píl ázati alcél esetén
Sorszam

Benyújtandó dokuinentumok
ÖNEGM
ONEGM rendszerben kitöltött Pályázati Adatlap
(2. melléklet szerinti 1. tábla Osszesítö adatíap
önkormíin zat által clektroniknsan hitclesítve)

1. mellékletben található, a pályázat szempontjából
releváns kitöltött onkormányzati és vlziközműszolgáltatói nyilatkozatokat (onkormányzat altal
elektronikusan hitelesítve

Hivatali
kapu

Benyújtás módja
a Pál ázati alcél esetén

Sorszám

Benyújtandó dokumentumok
ÖNEGM

2. mellékletben találhatóak, a
szempontjából releváns kitöltött

pályázat
pályázati

adatlapok Excel táblái. A munkafuzetek (Excel
táblák) elnevezése a következő szabály szerint
keriiljön kialakításra.
Fájínév:
xxyyyyy_zzz.. . zzz_2022_adatlapok. kiterjesztés
ahol:

xx = megye KSH-kódja
yyyyy = település KSH-kódja
zzz.. .zzz= településteljes neve
kiterjesztés = xls vagy xlsx
Példa a helyes fájlnév megadására:
0915130 Debrecen_2022_adatlapok. xls vagy
0915130_Debrecen_2022_adatlapok. xlsx.
Külső programmal készített Excel fájl esetén az

Excel állománynak hiba nélkül megnyithatónak
kell lennie.

Ez a kitétel Excelben kitöltött adatlapok esetén
kötelező.

Kérjükaz ellenörzését!
Az adatlapokban a muíikalapok neveit (kivéve a 6os és 8-as táblát) átnevezni, uj sort vagy oszlopot
beszúmi nem szabad.

Egy Excel fájlban beadott több település esetén a
6-os és 8-as táblák a település nevére
átnevezendök.

Az Excel állománybankülsöhivatkozás nem lehet.
. pí!f formátumban önkonnányzat által
elektronikusan hitelesítve és

.

a

Magyar Államkincstár hoiilapján

közzétett
pilyázati

a pályázathoz kapcsolódó
adatlapok
(Excel
táblák)

változntlan Excel formátumban is

nyilatkozat a pályázó településre vonatkozó
MEKH működési- engedély, vagy MEKH
működési engedély iránti kérelem, illetve MEKH
közérdekü üzemeltetö kijelölésére vonatkozó
határozatról (MEKH igazolás* is elfogadható, az
engedélyeket és igazolásokat nem kell csatolni a
pályázathoz!)
(onkormányzat
által
elektronikusan hitelesítve)

nyilatkozat a pályázó telepylésre vonatkozó
jogerős/véglegessé vált vízjogi üzemeltetési
engedélyről, vagy vízjogi üzemeltetési engedély
ü'ánti kérelemről (az engedélyeket nem kell
csatolni a pályázathoz!) (dnkormínyzat által
elektronikusan hitelesitve

az Avr. 75. § (2) bekezdés a)-b); d)-h) pontjai
szerinti nyilatkozatok (1. melléklet szerínti
Il. n ilatkozat önkormán zat által elektronikusan

Hivatali

kapu

Benyújtás módja
a Pálvázatialcélesetén
Sor-

Benyújtandó dokumentumok

szám

ÖNEGM

Hivatali

kapu

hitelesftve)

* MEKHigazolásalatt azt a MEKHáltalkiadotthivatalos okirat eredeti példányátkell érteni, mely
igazolja, hogy az adott szolgáltatási terilletre a pályázatban szereplö víziközmü-szolgáltató számára a

viziközmű-rendszerműködési engedéllyel rendelkezik vagy a MEKH működési engedély iránti
kérelme, illetve a MEKH közérdekű üzemeltető kijelölésére vonatkozó hatósági határozat
meghozatalára irányuló eljárása folyamatban van.
l. b

ál izati alcél esetében:

Benytijtás módja
b Pal azati alcél esetén

Sor-

Benyújtandó dokumentumok

szám

ÖNEGM
ONEGM rendszerben títöltött Pilyázati Adatlap
(2. melléklet szerinti 1. tábla Osszesítő adatlap
onkormán zat által elektroiiikusan hitelesltve

1. melléMetben található, a pályázat szempontjából
releváns kitöltött önkormányzati és víziközműszolgáltatói nyilatkozatokat (önkormányzat által
elektronikusan hitclesítve

.

2. mellékletben található, a pályázat
szempontjiból releváns kitöltött pályázati
adatlapok Excel tablütpiff formátumban
dnkoriiróuyzat iltal elektronikusan
hitdesítve és

.

a

Magyar Államkincsfár honlapján

közzétett
pályázati

a pályázathoz kapcsolódó
adatlapok
(Excel
táblák)

változatían Excet formátumbm is

az vr. 75. § (2) bekezdés a)-b); d)-h) pontjai
szerinti nyilatkozatok (1. melléklet szerinti
ll. nyilatkozat
önkormányzat
által
elektronikusan hitelesftve)

a 4. melléldet szerint meghatározott igény részletes
kifejtéssel és számításokkal alátámasztva, a
Pályázó
e-mail
címének
közlésével
önkormán zat liltal elektronikusan hitelesítvc

a népegcszségügyi feladatkörében eljáró fővárosi
és megyei kormányhivatal vagy a fövárosi és
megyei
kormányhívatal
népegészségügyi
feladafkörében eljáró jái'ási (fövárosi kei'ületi)
hivatala a 3. 2. 1. pont szerinti jogerős liatározata,
vagy az ivóvizvizsgálatra akkreditólt laboratórium
ivóvlzminőség vizsgálaü jegyzőkönyve, melynek
eredményei a HUMVI rendszerbe feltöltésre
kcriiltek elektronikusan hitclesftve

az 1. b

ont szerinti esetben számlák, számviteh

Hivatali
kapu
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Benyújtás nródja
b Pál ázati alcél esetéu

Sor-

Benyujtandó dokumentumok

szám

ÖNEGM

Hivatali

knpu

bízonylatok (Önkormányzatáltal elektronikusau
hitelesftve
a 3. melléHet szerinti számlaösszesitést tartalmazó

kimutatás (önkormányzat által elektronikusan
hitelesítve

az 1. b) pont szerinti esetben (nitrit, nitrát) a
vérandós anyák és az egyévesnél fiatalabb
csecsemök részére kiadott egészséges ívóvíz
tételes
elszamolása
(onkorminyzat
által
elektronikusan hitelesítve

8. Hiánypótlás

A pályázatok szabályszerűségi, fonnai és tartahni felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótiást az Igazgatóság az
Avr. 70. § (3) bekezdéseés a 83. <j-a alapjánvégzi.
A hiányzódokumenUimokat a 6. és 7. pontban leírtak szerint kell pótlólagosanbcnyújtani a Kincstár Hivatali
Kapun keresztül az Igazgatóságrészére.
Ha a Pályézó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljeslti, és enúatt a pályázat az
elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, az ok megjelölésével az Igazgatóság elektrouikus úton értesíti
a Pályázót,hogy pályázata érvénytelen.

Az Igazgatóság a liatáridőben, továbbá a hiánypótlás során a Pályázók által elektronikus hitelesítéssel
ellátott, elektronikus úton benyújtott, foimai követelményeknek megfelelő, felülvizsgált 2. számú melléklet
szerinti pályázati adatlapot, az 1 . számú melléklet szerinti 1 1. számú pátyázói nyilatkozatot és a pályázati
kiírásban előírt kötelezöen benyújtandó mellékleteit legkésöbb 2022. március 18-ig elektronikus formában
továbbítja a Belűgyminisztérium (BELUGY elnevezésfi 629214158 KRID azonosftójú) Hivatali kapujára.
A hiánypótlást kovetően benyújtott - a pályázati kiírfsnak megfelelő - pályázati adatlapokat és mellékleteket
(nyilatkozatokat) az Igazgatóság a hiánypótlás lezárultát kövctően, 2022. márdus 18-ig elektronikus
fonnábankészrejelenti az ONEGM rendszerben,
A pályázó önkormányzatok ONEGM rendszerben rógzftett 2. számú melléklet szerinti pályázati adatlap,
valamínt az 1. számú melléklet szerintí 11. számú pályázói nyilatkozat adatait tartahnazó országos szintre
összesltett Excel táblázatát a Kincstár Központ 2022. március 22, -ig elektronikus úton megküldi a
Belügyminisztérium Vízügyi Koordinációs FŐosztályrészére.
9. Pályázatelbiralása, (liintés
a) A pályázatokat a miniszter, az állaiüháztartásért felelös miniszter, a víziközmű-szolgáltatásért felelös
ininiszter, az egészségügyért felelős miniszter által delegált egy-egy tagból álló tárcaközi bizottság (a
továbbiakban: Bizottság) a jelen pályázatí kiírásban foglalt szempontok szerint megvizsgálja, és
javaslatot tesz a lakossági közmuves ivóvizellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás szolgáltatás
fajlagos ráforditásai támogatásának odaftélésénél fígyelembe vehető tényleges küszöbértékekre,
továbbá a támogatásban részesíthetö Pályázók körére. A Bizottság munkájában való részvételre
felkérést kap a MEKH elnÖke.A küszöbértékeknein lehetnek alacsonyabbak, mint a jelen pályázati
kiírás "3. Pályázókköre" részben rögzitelt értékek.
b) Ha a Bizottság által javasolt lcüszöbértékek alapján a támogatásban részesíthetö Pályázók számára
megítélhető összes támogatás meghaladja a rendelkezésre álló keretet, a Bizottság javaslatot tesz a
Pályázónkéiititámogatási összegek egységes mértékbcn történö csökkentésére.
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c) A Bizottság elnöke a miniszter által delegált tag.
d) A miniszter a benyújtott pályázatokról 2022. aprilis 1-ig dönt.
A döntést alátámasztandó, a Bizottság a Pályázótól további dokumentumok benyújtását is kérheti.
10. Dontésrél való értesités, támogatói okirat kiadísának rendje
A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www. korman . hu hcmlapon is közzétételre kerülnek.
A pályázati döntéssel szembenjogorvoslatnak helye nincs, kifogás benyújtására nincs lehetőség.
A támogatási jogviszony a támogatói okirat közlésével jön létre. A nyertes Pályizó (a továbbiakban:
Kedvezményezett) 2022. április 14-ig elektronikus támogatói okirat tervezet foimájában értesül a támogatás
feltételeiről az ebr42 önkoimányzati információs rendszeren (a továbbiakban; ebr42 rendszer) keresztül. A

támogatói otíratokon a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását a Belügyminisztérium Önkormányzati
Gazdasági Főosztálya a központi költségvetés K. fejezetébe sorolt előmmyzatokra vonatkozó
kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjéről szóló 35/2015. (XII. 9. ) BMutasítás

9. pontjában rögzltett, egy Támogatói döntésbentöbb Támogatott szerepel esetben alkalmazandó eljárásrend
szerint igazolja.
A Kedvezményezett a támogatói okirattal kapcsolatban a támogatói okirat Ebr42 felületen történö közzétételét
követö 3 munkanapon belül észrevételt tehet nyilatkozat formájában az ebr42 rendszerben. Ennek
elmulasztása esetén a támogatói okirat elfogadottnak tekintendő. Elfogadásnak kell tekintem azt is, ha a
Kedvezményezett a megadott határidön belül nem tesz nyilatkozatot.

Eszrevétel esetén a Kedvezményezettel a Belügyminisztérium Vizügyi Koordinációs Főosztálya egyeztet.
Amennyiben az egyeztetés 8 munkanapon belül nem vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a
támogatásravalójogosultságát.
Az észrevétel nem irányulhat magasabb összegű támogatás megítélésére.
A Belügyminisztérium a miniszteri döntésröl a Pályázók részére az ebr42 rendszeren keresztül elektronikus
hitelesitéssel ellátott támogatói okiratokat bocsát ki. Az elutasításról szóló (az elutasftás indokait is

tartalmazó) értesítéseket 2022. május 6-ig a Belügymimsztérium hivatali kapuján keresztül továbbítja a
Kedvezményezettek részére.
11. Támogatás folyésltísa
11. 1. A támogatásról szóló döntést követöen, a kedvezniényezettek adatai - az elektronikus hitelesítéssel

ellátott támogatóiokiratok kibocsátásátkövetően- utalványozáscéljábóllegkésőbb2022. iprills 29-ig
megküldésre

kerölnek a Belügyminisztérium

Onkormányzati

Gazdasági Főosztály részére -

elektroiiikus fonnában- feltüntetve a Kedvezményezett nevét, KSH számátésa támogatásÖsszegét.
11. 2. A támogatást a mimszter döntését követő utalványozása alapján a Kincstár egy osszegben 2022. május
11-ig folyósltja a Kedvezményezetett részére.
A Kedvezményezett a támogatás szimláján való jóváirását követő 3 munkanapon belül a támogatást
egy összegben, a támogatott településre a MEKH által kiadott viziközmű-szolgáltatás végzésére
jogositó működési-engedéllyel rendelkező víziközmű-szolgáltató, vagy a MEKH álta) kiadott
közérdekü üzemcltetésre kötelezettséget elrendelŐ határozattal rendelkczö víziközmü-szolgáltató
rendelkezésére bocsátja.
11. 3. A pályázat benyújtását követö vízilcözmű-szolgáltató változás esetén az víziközmü-üzemeltetési
szerződés megkötését vagy a közérdekű üzemeltetöt kijelölö halározat véglegessé válását követö
30 napon belül a korábbi víziközmü-szolgáltató az éves megítélt - átadott ivóvízre és szolgáltatásra is
vonatkozó - támogatásnak a szolgáltatott memiyíséggel arányosan csökkentett részét a
Kedvezményezett részérevisszautalja.
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12. Támogatiis felhasznalása, elszimolható költségek

A támogatásfelett a Kedvezményezett rendelkezik, ésfelelös annakjogszerü felhasználásáért.
A Kedvezményezett a témogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet.
A megítélt tamogatás a viziközmű ágazatok közötti keresztfínanszfrozás tilalmának betartásával használható

fel.

A támogatásfeUiasznélásánakvégső határideje a Magyarország2022. évi központi költségvetésérolszóló
2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési torvény) 3. melléklet I. fejezet 2. 1. 1. Jogcimszám

szerint: 2022.december 31. Az e hatámapigfel nem használttámogatásrésztvissza kell fízetni a központi
költségvetésbe.

A visszafizetéssel érintett támogatásrészt tárgyévben történő visszafízetés esetén az "Önkonnányzatok
támogatása"elnevezésű, 10032000-01457034-00000000számú számlára szükségesmegfízetni kőzlemény
rovatban szerepeltetve a visszafízetésjogcÍmét is.
12. 1 Az 1. a) cél szerinti támogatásfelhasználása

A támogatást a Kedvezményezett kizárólag a közmüves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás
szolgáltatás ráforditásainak csökkentésére használhatja fel.

A támogatásterhérenem számolhatóel késedelmipótlék,kötbér,büntetések,pótdfjakköltségei,gépjárművásárlás, használt eszközvásáriás.

A benyujtott pályázat szerinti célok módositásái'a nincs lehetőség.
12.2 Az l.b) cél szerinti támogatás felhasználása

Az Ivóviz rendelet 6. § (8) bekezdésébeii foglaltak szerint az érintelt lakosság számára 3 liter/fő/nap ivóvíz
biztosításához szükséges intézkedések az ellátásért felelős mérlegelése alapján elszámolhatóak. A költséghatékonyságmegvalósulásáta miniszter döntésébenegyedilegmérlegelheti.
13.

A támogatás elszámolásaés ellenőrzése

Kedvezményezett a támogatás felhasználásáróltargyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési
beszámoló keretében ésrendje szerint számol el.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználésiról 2023. június 30-ig pénzügyi beszámolót nyújt be
elektronikus úton az ONEGM rendszerm és a https://szuf. magyarorszag. hu weboldalon elérhető Személyre

Szabott Ügyintézési Felületen (a KÖZIGAZGATÁS,TOG / Ügyfélbeadványok megmdult eljárásban
menüpontban) megtalálható "ÖTF - a helyi önkormányzatok az Áht. 57-60. §-ai alapján végzett
felülvizsgálatához és az önkormányzatokat megillető költségvetési pályázatos támogatasok
igényléséhez/elszámolásához kapcsolódó ügyek" elnevezésű firlap igénybevételével a Kincstár Hivatali

Kapujánkeresztül az Igazgatósághoz,amelyben szövegesindokolássalbeszámola támogatisi összegnekaz
előírt célnakmegfelelo és rendeltetésszerűfelhasználásáróla következőkszerint:

A támogatással történö elszámolás, illetve a pénzügyi beszámoló részeként a víziközmű-szolgáltató az

önkormányzatrészéremutassa be, hogy a pályázathozképest ténylegesen hogyan alakultak a költségei (a
pályázati adatlap 6-os és 8-as kalkulációs láblái szerint), továbbá nyilatkozzon a szolgáltató, hogy a
támogatást rendeltetésszeriien, kizárólag a pályázati kilrásban megjelölt célra használta fel. A viziközmű-

szolgáltató elektronikus hitelesftéssel lássa el a nyilatkozatát és a kiadott adatait tartalmazó állományt.
Amennyiben vlzikőzmű-szolgéltató változás történik, amelynek időpontja a támogatási idöszakra kihatással

van, a Pályázó,pályázati gesztor esetén a képviselt, támogatásrajogosult közigazgatásiteriileten hatáskörrel
rendelkezö önkormányzat biztosítja a szükséges adatokat és nyilatkozatokat.
Lakossági közműves ivóvizellátás, szennyvizelvezetés és -tisztltás szolgáltatástámogatás esetén az elszámolás
során be kell mutatni a fajlagos ráfordítás és a szolgáltatott mennyiség tényleges értékeit. Ha az elszámolásban
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szereplő adatok alapján számitott támogatas összege elmarad a megitélt támogatás összegétől, a különbozetet
a víziközmű-szolgálfató visszautalja a Kedvezméiiyezett részére.

Az Igazgatóságnaka pénzügyibeszámolóÁvr.94. §-a szerinti felülvizsgálatáraazÖNEGMrendszerbeés a
Kincstár Hivatali Kapuján tőrténő benyújtástól számitott 60 nap áll rendelkezésre. Az Igazgatóság a
felűlvizsgált elszámolásokat elektronikusan készi'e jelenti az ÖNEGMrendszerben. Az Igazgatóságaz
elektronikus lütelesltéssel ellátott, elektronikus úton benyújtott, fonnai követelményeknek megfelelő,
felűlvizsgált elszámolásokat elektronikus formában továbbitja a Belügyminisztérium (BELUGY elnevezésű
629214158 KMD azonositójú) Hivatali kapujára.

A felűlvizsgált pályázati elszámolások adatait tartalmazó országos szintre összesített Excel táblázatot az
Igazgatóságok továbbitását követően a Kincstár Központ elektromkus úton küldi meg Belügymimsztérium
Onkormányzati Gazdasági Pőosztály részére.

A Támogató jóváhagyása esetén a Támogató az Igazgatóság útján elektronikus úton értesfti a

Kedvezményezetteta beszámolórészbenielfogadásárólésa viss2afizetésikötelezettségéről.Az elfogadásról

szóló döntést, valamint a támogatói okiratnak az Ávr. 97. § (2)-(3) bekezdések és a 98. § (5) bekezdése

szerinti módositásárólvagyvisszavonásárólszólóértesítést azIgazgatóságútjánelektronikus útonküldimeg
a Kedvezményezettaek, amelyalapjánaz IgazgatóságfizetésifelszólltástkiUd a Kedvezményezettnek.
A beszámoló teljes elfogadása esetén a Támogató az Igazgatóság útján elektronikus úton értesíti a

Kedvezményezettet. A költségvetési támogatás jogosulaüan igénybevétele, jogszabólysértő vagy nem
rendeltetésszerii fethasználása, továbbá a koltségvetési támogatás visszavonása, a támogatási szerződéstől

történő elállás vagy annak felmondása esetén a Kedvezményezett az Áht. 53/A. §-ának, az Ávr. 83. § (3)

bekezdés b) pontjának és az Ávr. 96-99. §-ainak figyelembe vételével köteles lemondani a jogosulatÍanul

igénybe vett költségvetési támogatás összegéről, és azt a Korminy rendeletében meghatározott ügyleti
kamattal, késedelem eseténkésedelmi kamattal növelt mértékbenköteles visszafízetni.

A beszámolásból eredő visszafízetési kötelezettséget a "Kincstári Helyi Önkorminyzatok előző évről
származó befízetései" elnevezésu, 10032000-01031496-00000000 számú számlára, az ügyleti és késedelmi
kamatot a "Kincstár Helyi Onkormányzatok kamat befizetései" elnevezésű, 10032000-01034073-00000000
számú számlára szükséges megfízetni.

Ha a Kedvezményezett 3 munkanapon belül nem utalja át a pályázati támogatást a vlziközmű-szolgáltatónak,
a vfziközmű-szolgáltatót - e tamogatasi osszeg 11 Keilvesméliyesett siámlavewtö bankjáhos, érkezés napjatól

sdimitonan- a jegybanki alapkamatkétszeresévelmegegyezőösszegűkésedelmipótlékilleti meg, melynek
összegét a késedelmes Kedvezményezett térit meg.
A Kedvezményezett éves hiánytalanbeszámolójánakbefogadásifeltétele:

a tómogatás, vagy a késedelmi pótlékkal kiegészltett támogatás vfziközmű-szolgáltatórészéretörténő
átutalása és az átutalásról szóló elszámolás csatolása, illetvc

az átutalásról szólóelszámolás elmaradásakor, illetve jogosulatlanul igénybevett támogatás esetén a
támogatás és a késedelmi pótlék teljes összegének visszafízetése.
A támogatás Pályázati Kiirásban nem részletczett kérdéseit a támogatói okirat tartalmazza.
A sem a pályázati kiirásban, sem a támogatói okiratban nem szuhályozott kénlésekben uz Aht. rendelkezései
az irányaíióak.

A Pálycizók, a pályázati kiirá.isal és a lamogalás felhasználásával kiipcsolatos szahnai kérdéseikkel a
Benigyminisztériiim Közfoglallmztatási és Viziigyi Helyettes Állmntilkárságához fordulhatnak 11
fwz b lalkozfatas cóbm. ov. hu elérhetwégen keresztül.

14

MeUékletek
1. melléklet a Lakossá ' víz-és csatornaszol áltafás támo atása ál ázaíi kiírásfwz

A Pályázó,ÜIetvea víziközmű-szolgáltató nyüatkozatai
1. nvilatkozat

Pályázóneve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

ÖNKORMÁNYZATI NY1LATK02AT
a nem államl tulajdonú víziközműbol ellatott településekonkormányzata részérél
Alulirott

település polgánnestere igazolom, hogy a pályázatban kozölt fajlagos ráfordftisi adatok a 2022. évi lakossági
közmüves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás szolgáltatás-támogatás igénylésének és elbirálásának
részletes feltételeiröl, valaminí az egészségesívóvízzel való ellátás ideÍglenes módozatainak ellentételezéséröl
szólópályázati kiÍrásban szereplö feltételeknek megfelelö tartalmúak.
A pályázat bejelentéséröl - a csatolt tartalommal - a képviselő-testület* a
határozatot hozta (a képviselő-testületi határozat* hiteles másolata mellékelve).

szamü

Egyúttal lcötelezettséget vállalok arra, hogy a fajlagos ráfordításnál figyelembe vett, illetve a Tárcaközi
Bizottság által elfogadott mértékű amortizácíót, eszközhasználati jogcímen. meghatározott összeget a
viziközmu felújítására, pótlására, fejlesztési hitellel kapcsolatos adósságszolgálatra fordítja a Pályázó.
Kiadmányozva: Település név az elektronikus alálrés szerint

polgármester

*: a pályázat benyújtásakor a pandémiás idöszakra kiadott hatályos jogi rendelkezések alapján
a határozathozataljogosultja módosulhat
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2. n ilatkozat

Pályázóneve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
az állnmi tulajdonú víziközmdből ellátott települések önkormínyzata részéről
Alulfrott

település polgármestere igazolom, hogy a pályázatban közölt fajlagos ráfordítási adatok a 2022. évi lakossági
közmüves ivóvizellátás, szeimyvízelvezetés és -tiszütás szolgáltatás-támogatás igénylésének és elblrálásinak
részletes feltételeiról, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséról
szóló pályázati kifrásban szereplő feltételeknek megfelelő tartalmúak.
A pályázat bejelentéséről - a csatolt tartalommal - a képviselö-testület* a
határozatot hozta (a képviselő-testületi határozat* hiteles másolata mellékelve),

számú

Egyúttal kötelezettséget vállalok arra, hogy a fajlagos ráforditásnál figyelembe vett, illetve a Tárcaközi
Bizottság által elfogadott mértékű amortizációt, eszkozhasználati jogcímen megliatározott összeget a
víziközmü felújítására, pótlására, fejlesztési hitellel kapcsolatos adósságszolgálatra fordítja a Pályázó.
Kiadmányozva: Település név az elektronikus aláírás szerint

polgármesfer

*: a pályázatbenyújtásakora pandémiásidőszakrakiadott hatályosjogi rendelkezésekalapján
a határozathozataljogosultja módosulhat
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3. 11 ilafkozat

Pályázóneve, címe, telefonszáma, e-mail cime:

ÖNKORMÁNYZATINYILATKOZAT
állami támogatésigénybevétcléről
Alulírott

település polgámiestere nyilatkozom, hogy az államilag támogatott közcélu szennyvízelvezető, -tisztító mű
beruházással összefuggésben a szerződéses feltétekk kőzött nem szerepel, hogy a 2022. évre vonatkozóan a
ráforditások csökkentéséhez költségvetési (állami) támogatást nem vesz igénybe a Pályázó.
Kiadmányozva:Településnévaz elekfcronikus aláírás szermt

polgármester
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4. n iiatkozat

Pályázóneve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
az ingatianok a szennyvízcsatorna-hálózatra

történt bekötésének mértékéröl

Alullrott

település polgámiestere igazolom, hogy a szennyvízcsatoma-hálözattal ellátott területen az ingatlanok
60%-ának bekötése megvalósult.
Kiadmányozva: Település név az elektronikus aláfrás szerint

polgármester
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5. n iíatkozat

Viziközmű-szolgáltató neve, cime, telefonszáma, e-mail címe:

VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓNYILATKOZATA
az ellátott teIepUlések énkormányzatainak elozetes tájékoztatasáról
Alullrott

a víziközmű-szolgáltató vezetője nyilatkozom, hogy az ellátott települések önkormányzatait az igényelhető
támogatásról előzetesen tájékoztattam, a tájékoztatóban foglalt adatok a támogatás igénybevételi feltételeinek
megfelelnek.
Kiadmányozva: Telepiüésnévaz elektronikus aláírás szerint

viziközmű-szolgáltatóvezetője
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6. n ilatkozat

Onlcormányzat neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:
település polgánnestere nyilatkozom,
hogy a 2022. évi Lakossá ' viz- és csatomaszol áltatás támogatás Ígénylésének benyújtására és a pályázattal
kapcsolatos technikai teendők lebonyolltására a .................................................................
település
önkormányzatát meghatalmazzuk.
.

Kiadmányozva: Település név az elektronikus aláirás szerint

polgármester
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7. ii ilat-kozat

Onkormányzat neve, cfme, telefonszáma, e-mail cime:

ÖNKORMÁNYZATI
NYILATKOZAT
az adó-, járulék-, illeték- és vémtartozásról az államháztartásról szólé2011. évi CXCV. töi-vény 50. § (4)
bekezdésealapján
Alulirott

település polgármestere igazolom, hogy a pályázaton támogatást igénylő település önkormányzatának adó-,
járulék-, illeték- vagy vamtartozása (köztartozása) nincs,
Hozzájárulok ahhoz, hogy a támogatás folyósítója e nyilatkozat valóságtartalmának igazolását kérje
közvetlenülaz adó-és vámhatóságtól.
Kiadmányozva: Település név az elektronikus aláírás szerint

polgármester
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8. n ilat. kozat

Onkormányzat neve, cime, telefonszáma, e-mail címe:

ÖNKOKMÁNYZATI NYILATKOZAT
a víziközmu-szolgáltatás módjáról
Alulirott

település polgármestere nyilatkozom, hogy a településen a víziközművek a tulajdoni viszonyok tekintetében
megfelelnek a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCDC törvény (a továbbiakban: Vksztv.)
6-8. §-ának, az üzemeltetésre vonatkozóan a Vksztv. 15-34. §-ában, vagyonkezelési jogviszony esetén ezen
felül a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXK. törvény 109. §-ában foglalt
elöírásoknak.

Kiadmányozva: Településnév az elektronikus aláírás szerint

polgármester
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9. n ilatkozat

Víziközmű-szolgáltató neve, címe, telefonszáma, e-mail dme:

VIZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ
NYILATKOZATA
a MEKH által Idadott hatiilyos működési-engedélyeiről*
Alulirott
.

település

a víziközmű-szolgáltató vezetőjenyilatkozom, hogy az alábbimüködésiengedélyekkerültekkiadásra:
A pályizótelepűlésviziközmű-rendszerénekMEKH azonosító kódja(i):

Víziközmű szolgáltatásiágazat**: közcélúivóvízművek/ közcélúszennyvízelvezetÖ és-tisztító müvek
1. MEKH által kiadott működési-engedély
száma:................................... kelte:
száma:...................................

kelte:

széma:...................................

kelte:

II. MEKH működési-engedélyirántí kérelem, illetve MEKH közérdekű üzemeltető kijelölésére vonatkozó
határozat, vagy az eljárásrólszóloMEKH igazolás
száiiia:................................... kelte:
széma:................................... kelte:
száma:...................................

kelte:

*l. megjegyzés: azengedélyekmásolatátnemkell csatolni a pályázathoz!
**2. megjegyzés: a megfelelő rész aláhúzandó.Mmdkét ágazat is aláhúzhatóegy nyilatkozatban, ebben az
esetben azengedély számánáljeleznikell, hogy mely szakághoztartozik.

Nyilatkozom,hogyfcnti adatoka valóságnakmegfelelnek, a pályázatbanbenyújtottkérelemmel osszhangban
vannak.

Kiadmanyozva: Település név az elektronikus aláirás szerint
víziközmű-szolgáltató vezetője
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10. n ilatkozat

Víziközmű-szolgáltatóneve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ
NYILATKOZATA
az ellátott települések vizjogi üzemeltetési CDgcdélyeiröl*
Alulírott

település viziközmű-szolgáltató vezetője nyilatkozom, hogy az ellátott telepűlések körében az alábbi vizjogi
üzemeltetési engedélyek kerültek kiadásra**, vagy nyilatkozat a vízjogi üzenieltetési engedély iránti kérelem
benyújtásáról
Víziközmű szolgáltatásiágazat***: közcélúivóvízmüvek/ közcélúszennyvízelvezető és -tisztító mÖvek
I. AIapengedély
száma:...................................

kelte:

hatóságneve:.
II. Legutóbbimódosítás
száma:................................... kelte;

hatóságneve:,
III. Vlzjogi üzemeltetési engedély iránti kérelem
száma:................................... kelte:

hatóságneve:.
* 1. megjegyzés: a nyilatkozatot vlziközmű-szolgáltatási ágazatonként (kőzcélú ivóvízművek, közcélú
szeimyvfzelvezetö és-tisztító művek) külön-különmeg kell temú
** 2. megjegyzés: az engedélyek másolatát nem kell csatolni a pályázathoz!
*** 3. megjegyzés; a megfelelO rész aláhúzandó.
Nyilatkozom, hogy fenli adatok a valóságnak inegfelelnek, a pályázalban benyújtott kérelemmel összliangban
vannak.

KÍadmányozva: Település név az elektronikus aláírás szerínt

víziközmű-szolgáltató vezetöje
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//. n ilatkozat

.

A PÁLYÁZÓ
NYILATKOZATA
a)
Kijelentem, hogy az államháztartásról szoló törvény végrehajtásáról szóló 368/20 11. (XII. 3 1.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Avr. ) 75. § (2) bekezdés a) pontja szerint a pályázatban foglalt adatok, mformációk
és dokumentumok teljesköriiek, valósak és hitelesek, továbbá kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet
(a továbbiakban: Pályázó) az adott tárgyban pályázatot korábban ..................................... (mikor legutóbbi
nyertes
pályázat
éve,
ennek
hiányában
"NE&4"
jelzés)
(mely szervhez) nyújtott be.
b)
Kijelentem, hogy a helyi önkonnányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény
hatálya alá tartozó önkonnányzat esetén jelen pályázat benyújtásakor az önkormányzat adósságrendezési
eljárás alatt nem áll, továbbá a pályázat elbfrálásáig, illetve a támogatói okirat érvényessége alatt a
tudomásomra jutástól számitott 8 napon belül Irásban bejelentem a Támogatónak, amennyiben az
önkormányzatellen ilyen eljárás indul.
c)
Kijelentem, hogy az Ávr. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerint tiem áll fenn harmadik személy
irányában olyan kötelezettségem, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja.

d)
Kijelentem, hogy az Ávr. 75. § (2) bekezdés f) pontja szerint- a biztosítékmentesség JkÍvételével - a
Támogató által előirt biztositékokat rendelkezésre bocsátom legkésőbb az Ávr. 85. § (3) bekezdésében
meghatározott időpontíg,

e)

Kijelentem, hogy azÁvr.75. § (2) bekezdés g) pontja szermt a költségvetésitámogaíás tekintetében

adólevonásijoggal rendelkezem/nem rendelkezem (megfelelő rész alihúzandó).
f)
Kijelentem, hogy amennyiben a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, a Pályázó
rendelkezik annak megvalósításához szükséges hatósági engedélyekkel, vagy az Avr, 75. § (2) bekezdés h)
pontja szerintjérokel.
Kijelentem, hogy a Pályázó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
it.) 50. § (1) bekezdésa) pontja szerinti rendezetl murikaügyikapcsolatokkövetehnényénekmegfelel.
h)
Kijelentem, hogy a Pályázö az Aht. 50. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül.
i)
Kijelentem, hogy a Pályázóesetében összeférhetetlenség miatti ok nem áll fenn.
j)
Kijelentem, hogy a vlziközmű-szolgáltató által megküldött adatok változtatás nélkül kerültek
továbbításra.

Kiadmányozva: Településnév az elektronikus aláfrásszerint

polgármester
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1. tábla

Osszesíttí adatiap
a 2022. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgálfatási támogatás igényléséhez
1. A pályázatot bcnyújtó Pályázó adatai
a./ neve:

b./ címe:

irányítószám

város, község

utca

lisz.

c./ telefonszáma:
d./e-mail címe:
e./ ü

íntézö nevc:

{. / ü

mtézö telefonszáma:

g./ számlavezetö bank'ának neve:
h./ számlaszáma:
\. l ol ármester neve:

2. A benyújtott támogatási Ígény összevontan
ezer nr

a./ ivóvíz-szol

ezer Ft

Itatás

b. / átvett vlz
c./ csatomaszol áltatás
d./ Aben ú'totttámo atásii éu

a+b+c összesen

3. Az ívóvíz-szolgálfatást végző víziközmft-szolgáttató:
a./ neve:
b, / cÍme:
c./ telefonszáma:
d./ a ál ázat összeállításáért felelös neve;
e. /a al 'zatösszeallításáértfelelfís

telefonszáma:

f./ müködési engedély vagy a közérdeküüzemeltetésre
kotetezö határozat száma:

4, A csatornaszolgáltatást végző víziközmíl-szolgáltató:
a./ neve:
b./ címe;
c./ telefonszáma:

d. / a pályázat összeállításáért felelös neve:
e. / a ál ázat összeállításáért felelös telefonszáma:

f/ müködési engedély vagy a közérdekíl üzemeltetésre
kötelezöhatározatszáma:
ivóvíz-

5. Az alkalmazottlakossági díj:
kéttényezős:
egytényeztís:
* Jelöl'eX-el a megfelelöt.

csatorna-

szol áltatás szul áltatás
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2. tabla

A 2022. éviVízjogi üzemeltetésiengedélyekfelsorolása
Szolgáltató neve:

Az igéiiybejelentőÖnkormányzatiieve:

Vízjogi üzemeltetési engedély legutolsó
Sor-szám

Település(rész) neve

módosításának száma
vízszolgáltatás

csatomaszolgáltatás

c

d

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
* Pl. liiányzó engedély esctén, a kérelem benyújtásának ideje, az illetékes vizügyi Iiatóság megnevezése.

Megjegyzés*

27
3. tábla

A 2022. évre benyájtott támogatási igény településenként
Az igénybejelenttí önkormányzat
neve:

Sorszám

Atvett víz

Ivóvíz-szolgáltatás

Település neve

Csatomaszolgáltatás

Támogatási
igény
összesen

a

em"

eFt

em'

eFt

c

d

e

f

em'

eFt

eFt

h

1

1

00

2

00

3

00

4

00

5

00

6

00

7

00

8

00

9

00

10

00

11

00

12

0,0

13

00

14

00

15

00

16

0,0

17

00

18

00
0,0

19
20

0,0

21

00

22

00

23
24

0,0
00

25

0,0

26

0,0

27

00

28

00

29

0,0

30

0,0

31

0,0

32

00

33

00

34

00

35

0,0

36

0,0

37

0,0
00

38
39

Összcsen

0,0
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6. tabla

Az ivóvíz-szolgáltatás ráfordításának alakulása

Szolgáltató neve:

Az igénybejelenté önkormányzat neve:

Település neve:
2022. évi

2022.
Sor-

2019. évi

Megnevezés

szá

2020. évi 2021. évi

évi

tervezett/

tervezett

2019. évi tény.

tényleges tényleges tényleges

ni

a

1

Ener iaköltsé

2

költsé e

3

Vásárolt átvett víz költsé e*

4

E

5

An

6

Alvállalkozói tel'esítmén

7

An a 'elle ű ráfordífds összesen (3+4+5+6)

8

Bérkoltsé

9

Személ Í 'elle " ráfordítás, e

10

TB arulék

11

Személ i elle ű ráfordítás Összesen(8-10-i

12

Közművagyon amorüzációja vagy az
Önkormán zati tulajdonhasználatidíja

13

Eg ébköltsé

14

E

15

Pénzü i bevételek és kiadások e

16

RendkívüIÍ bevételek és kiadások egyenlege**
Fajlagos ráfordítas összesen(1+7+11-16-

Wm'

Ftím3

Ft/m3

Ft/m3

(E'c) %

c

d

e

f

g

ebböl: technológiai villamosenergia

17

éb an a

öltsé

'elle " szol áltatás értéke
értéke

00

00

00

0,0

0,0

00

0,0

0,0

00

00

00

0,0

0,0

00

0,0

éb kifízetés

éb ráfordltis
enle e**

18 Fa'la os vezetékliálózathossza, m /km
Fajlagos tcchnológiai villamosenergia-

19 felhasználás, kWli/m3
*

Az ah'etf ivóvízfüfkigos Jwftségéfa fakosságifelhasznáÍás céijára átveií víz titun igényelhetőtámogatás csökkentö

**

hafásával hell figyelembe venní,
Bevélel-lobblet eselén "-", ráforelilds-tobbleteselén "+" .

31
7. tábla

A 2022. évi szennyvízátadás (tisztítási céllal) tervezett alakulása
Csatornaszolgáltatást (átadó) végzö szervezet
neve:

Az igénybejelentő önkormányzat nevc:
2022.
A 2022. évre tervezett

Sorszam

Település
(átadó)

A szennyvíztisztítást
végzö

(átvevö) szervezet neve, a
müködésí engedély vagy a
közérdeküüzemeltetésre
kötelező határozat száma

tisztítás

dija

lakosságtól
összegyűjtöt

osszesen

t

Ft/m3
f

a

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
II
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

evi

szennyvízátaáás, ezer m

00

00

32
8. tábla
A csatornaszolgáltatás ráfordításának alakulása

Szolgáltatóneve:
Az igénybejelenttí önkormányzat nevc:
Település neve:
2022. évi

2022.
Sor-

2019. évi 2020. évi 2021. évi
tényleges tényleges tényleges

Megnevezés

sza

tervezett

m

a

1

evi

Ftím3

Ftíin'

Ftim'

Ft/m'

c

d

e

f

tervezett/

2019. évi
tény.
ffc %

Ener 'aköltsé

ebbőt: technológiaí vUlamosener ia költsé e

2

3

Tisztításra átadottszenn Íz költsé e

4

E éb an a költség

5

An

6

Alvállalkozóitel'esítmén

7

Aii a

8

Bérköltsé

9

Személ i elle u ráforáítás e

10

TB 'arulék

11

Személ i 'elle ü ráfordítás összesen (s-10-ig)

'elle

szol áltatásértéke
értéke

elle ű ráfordítás összesen (3+4+5+6

00

00

0,0

0,0

00

00

0,0

no

00

00

0,0

0,0

0,0

00

00

éb kifízeíés

KÖzművagyonamortizációjavagy az önkormányzati
12

tula'don használatí dí'a

13

E ébköltsé

14

E

15

Pénzü í bevételek és kiadások e

16

Rendkívülí bevételek és kiadások e

17

Fajlagos ráfordítás összcsen(l+7+ll16-í

18

Ka acitás-kihasználtsá **

ébráfordítás
enle e*
enle e*

19 Fa'la ^os vezetékhálózathossza, m /km
20 Fajlagos technoiógiaivillamosenergia-felhasználás,
kWh/m'
*

**

Bevétel-íöbbleí esefén "-". ráforditás-többlet eselén "+".
A kapacilás-kihdsziiáhság száwítása: csatonwzott teríifeíen bekölött iakómgailtiiwk. iU. fröziiietek száma osztvti d
csiitoniffzott teríilet összes fakásának. ili. közii/etéiiefcszámaval (rá/cöíési arany).
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10. tibla
Osszesftötáblaa 2022. évrcigíiiyclt ivóvfz-szolgáltatástáinngatásárAI
Az igcnybcJctcntoonkormányzatneve:

2022. cvi
Sor-

lakossági
fogyaszlás

Telqriilésneve

szain

nein

csatomázott
területcn

2022. ívrc

2022. évi

tcrvczett

tervexett

2022. cvrc

lakossági
fogyasztás

ten'ezett

csalornfizott
terűleten

EÍCT iir'

ezer nr'

fajlagos
raforáítás

tervezett

együtlcs
fajlagos
ráfordílás,
csatoniázott
teriilctcn*

R/m'

Ft/m'

d

c

Fajlagos
támogalási
igéiiy 2022.
évre*

Fl/m'

f

9

10
II
12
13
14
15
16
17
la
19
20
21

Össxcscn

00

110

* Ameimyibei! mlamelyik csatoniazofí lelepi'ilesnél a cSttlornnswlgSlfatós fajlagos ráfordliása nem Sri el fR ífírf, - Pl/itt ériéhel,
tíz

im'íz-szolgíittfitás

/.

fttjlíigos tttwogfítnsi igwyét

Az irówi-siotgftÍlfílás

cs a

tmwgatási igéiiy összegéf

a

ííSvelkewk szeiini keil

Megiíllapitoiif:

memiyíségél keité kell vcilasztwss:

a/1. Ivwis-ssolKálinlfís

iieiii csaloniázolt leriifeleii {c oszlop)

n/2. hwíz-szolgnltatas

csaíonwsott ieiiifeleii (closzfop)

2. A 2t)22, CT'Iffyiasos tálMgiflasi igmy:

b/í, a iiemcsalornmottfeiiileten .-..(ivw'a2033.m'ilcn'ezettfajtagosiwfortSilása"e aszfop")- (498.- Ft/w),
b/2.a csalornnzollteríileteii = fivóvíz- éscsníorHaszolgtillcit<ís egyi'itfesffífordiiása "fosziop") - (ÍOU2, - Ft(nf)
3,

A 2022. évt lámogattisi igéiiy összegének kiszámilnsa (1 oszlop):

cfl. mm csaforiifíMÍt leriifelea = ("a/í. " takossng ivóvüfogviíSitosa "cwzhp") s ("b/S, " aja/lagos
támogaiási igéwiyel "g oszlop") +

vf2. csfilonuizolt tvríileten = ( a/2, hkossng ivóvízfog^'asztása "doszhp") x {"h/2. " fa^a^os
támogatnsi ígéiinyel /egí'üffes rafordilás eselén/ °ii wzlop ")

Fajlagos
táinogatási
igéiiy2022.
évre*,

"egyíittes"
rófordítás
esetén

2022. ívi
összes

lámogalAsi

igény*

ft/m'

ezei' Ft

h

I

35
ll. tábla

Összesítő tábla a 2022. évi csatornaszolgáltatás támogafásáról
Azigénybejclentő önkormányzat neve:

2022. évi
Sorszám

Település neve

2022. évre

tervezett

tervezett

lakosság

fajlagos

részere végzett

ráfordítás

szolgáltatás

Ft/m3

ezer m

2022. évre
tervezett

"együttes"
fajlagos
ráfordítás

Ft/m3

d

Fajlagos
Osszes
támogatási támogatási
igény2022. igény2022.
évre*

éwe*

Ft'm'

czer Ft

f

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21

Osszcsen

0,0

* Ámefmyibenvaianie/yifccsafornázoftteiepiilésnéfazivóvfz-szoÍgáltatásfaflagos ráforiífíása iiefii érí eí a 498.~Ff/m
érlékef,a szeimyvizeh'ezetésiszolgáhatfísfajlagps (ámogatásiígéuyét ésu támogatt'isiigéiiyösí'zagéttí fcowíkezők
szeriiit kell megciffapitaiii:

/. 2022. évifisjlagoslánwgatásiigéiiyffoszhp):
(iwviz-fizofgffltatns 2022. évi fervezelt fq/iasos fáfoi'ditásit) + (a szefwy\'izelveze(ési

szolgállaíás 2022. évi sef-vezeíifajlagos ráfofditása) - (J002, - Fl/w)
2. A fámogatasiigényösszegénekkiszámitása(g oszlop}:
(lakosság részére végzeif csalorafiszo/gcilííiíás "coszfop") x (a fajlagos támogatási isém' foszlor> }

00

36
3, melléldet a Lakossá i viz- és csatomaszol áltatás támo atasa ál ázatikiiráshoz
SzámlaösszesftŐ kimutatás

Onkormányzat neve:
Címe:
Telefonszáma:
E-mail cfme:

KSH-kódja:
Sorszám

A számlakiállítójánakmegnevezése

A láállitottszámlaszáma

Osszesen:

Kiadmányozva: Település név az elektronikus aláírás szerint
polgármester

A számlaösszege(Ft)

37

4. melléklet a Lakossá i víz- és csatomaszol áítatás íámo atása áÍ ázaíi kiíráshoz

Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak cllentételezésére igényelhetö összeg
mértékénekkiszámítási módjii

Az egészséges ivóvfzzel való ellátás ideigleiies módozatainak ellentételezésére igmyelhető összeg mértékét a
következő képlettel kell kiszámítani:
T = Szv-Kv,
ahol

T = a támogatásmértéke,

Szv= a kiszállftottegészségesivóvizmennyiségének(m) ésa legkisebbköltségelve alapjánérvényesíthető
fajlagos ráfordítás (Ft/m ) szorzata,
Kv = a kiszállított egészséges ivóvíz mennyiségének (m ) és a lakossági Ívóyíz-szotgáltatás

498 FVm küszöbértékszorzata.

és a nettó

