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ELŐTERJESZTÉS 

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2022. február 10-i soron következő nyilvános ülésére  

a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtásáról 

 

 

 

Tisztelet Képviselőtestület! 

 

 

A vízgazdálkodásért felelős miniszter a pénzügyminiszterrel és az emberi erőforrások 

miniszterével egyetértésben pályázatot hirdetett a Magyarország 2022. évi központi 

költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő 

támogatásai melléklet 2.1.1. jogcíme szerinti lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 

támogatására. A pályázat támogatására 4 500,0 millió Ft áll rendelkezésre. 

 

Az a települési önkormányzat nyújthat be támogatást a pályázati kiírás 3.1.e) pontja alapján, 

amelynek az egyes szolgáltatások esetében a támogatás számításánál figyelembe vett fajlagos 

ráfordítása, illetve költsége   

ec) a csatornázott területeken - függetlenül attól, hogy a közműves ivóvízellátás, 

szennyvízelvezetés 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/m3 értéket és  

f) 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 benyújtásának határideje 2022. február 21. 

 

Sávoly esetében az elmúlt években a közműves ivóvízellátás, illetve a közműves ivóvízellátás 

szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatás fajlagos ráfordítása a DRV Zrt. által szolgáltatott 

adatok alapján meghaladta a pályázati felhívásban szereplő küszöbértéket. 2022. évben is az 

elmúlt évekhez hasonlóan várhatóan meg fogja haladni ezt az értéket, azonban a DRV Zrt. 

még nem szolgáltatott adatokat erre vonatkozóan. 

 

Ha az önkormányzat a DVR Zrt. által szolgáltatott adatok alapján jogosult lesz a pályázat 

benyújtására, akkor benyújtjuk a pályázatot. Ennek feltétele a képviselő-testületi határozat 

meghozatala a pályázaton való indulásról. 

 

Javaslom, hogy az alábbi határozati javaslat szerinti döntést szíveskedjen meghozni a Tisztelt 

Képviselő-testület! 
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Határozati javaslat 

 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A 

Képviselő Testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének 

benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.  

 

Felelős: Schuller Tibor polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Sávoly, 2022. február 2. 

 

                                                                                               Schuller Tibor  

                    polgármester 
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domjan.bernadett@marcali.hu

Feladó: Sávoly Polgármestere <polgarmester@savoly.hu>
Küldve: szerda 2022. február 2 11:11
Címzett: domjan.bernadett@marcali.hu
Tárgy: FW: 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás - DRV Zrt.
Mellékletek: Határozat minta.docx; 2022

_évi_lakossági_víz_és_csatornaszolgáltatás_támogatás_pályázat.pdf

 
 

From: Biczó Veronika <biczo.veronika@drv.hu>  
Sent: Wednesday, February 2, 2022 10:52 AM 
Subject: 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás - DRV Zrt. 
 
Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!  
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022. február 1. napján a vízgazdálkodásért felelős miniszter – a 
pénzügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdet a 
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC törvény 3. A helyi 
önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 2.1.1. jogcíme szerinti Lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás támogatásra.  
 
A pályázati kiírást jelen levelünkhöz csatoljuk. 
 
A pályázat célja azon települések támogatása, ahol a víziközmű-szolgáltató által végzett lakossági 
közműves ivóvízellátás, a szennyvíz elvezetés és tisztítás költségei a víziközmű-szolgáltatásból 
származó lakossági felhasználásból származó árbevételt jelentősen meghaladják. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 21. 
 
A fentiekre és a rövid határidőre tekintettel az alábbi munkamenetet javasoljuk: 
 

 Mivel az önkormányzatok saját hatáskörben külön pályáznak, ezért szükséges – az 
önkormányzati és állami tulajdonú víziközmű-rendszer esetén is – a képviselő-testületi 
határozat meghozatal a pályázaton való indulásról (határozat minták csatolva). 

 A DRV Zrt. a pályázati kiírásban szereplő nyilatkozatokat legkésőbb 2022. február 15. 
napjáig hivatali kapun keresztül, a pályázati adatlapokat 2022. február 16. napjáig 
elektronikus levélként (e-mailben) fogja megküldeni azon önkormányzat részére, amelyek 
jogosultak pályázat benyújtására. 

 A pályázatokat az önkormányzatok legkésőbb 2022. február 21. napjáig a Magyar 
Államkincstár által üzemeltetett Önkormányzati Előirányzat-gazdálkodási Modul 
(ÖNEGM) elektronikus rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen 
töltik fel.  

 Az önkormányzatok ezzel egy időben az ÖNEGM rendszerben rögzített, pályázati kiírás 
szerint kötelezően benyújtandó adatlapokat, nyilatkozatokat és mellékleteket elektronikus 
hitelesítéssel ellátva benyújtják https:// szuf.magyarorszag.hu weboldal felületén 
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megtalálható „ÖTF” elnevezésű űrlappal a Kincstár MAKPER elnevezésű (KRID azonosító: 
434024334) hivatali kapuján keresztül a Kincstár területileg illetékes szervéhez. 

 
A határidő elmulasztása jogvesztő! 
 
Jelen tájékoztatást a DRV Zrt. szolgáltatási területén elhelyezkedő valamennyi önkormányzatához 
eljuttatjuk. A pályázat benyújtására azok az önkormányzatok lesznek jogosultak, melyeknél a 
tervezett fajlagos ráfordítások meghaladják a pályázati kiírásban megjelölt küszöbértékeket. A DRV 
Zrt. a pályázat benyújtására jogosult önkormányzatokat hivatali kapun keresztül fogja tájékoztatni 
2022. február 15. napjáig. 
 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a 2022. február 21-i határidő lejárta után beadott pályázatok 
elutasításra kerülnek és a település nem részesülhet 2022. évben állami támogatásban! 
 
Fentiek figyelembe vételével kérjük, hogy a pályázat benyújtásáról a pályázati kiírásban részletezett 
módon gondoskodni szíveskedjen! 
 
Segítő és gyors együttműködésüket ezúton is köszönjük! 
 

Tisztelettel: 
 
Csorba Tibor 

önkormányzati csoportvezető 
 

 
 

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 

Igazgatási és Kommunikációs Osztály 

8600 Siófok, Tanácsház u. 7., Pf. 59 















































































K I V O N A T 

 

……………………………………………..Község/Város Önkormányzata képviselő-

testületének 2022…………….-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

……/2022. (………) számú határozat 

 

………………………………… Község/Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 

2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar 

Államkincstár felé. A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás 

igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.  

 

Határidő: …………………. 

 

Felelős: …………………… polgármester 

 

 

                         

              polgármester sk.                        jegyző sk. 

                                                    

      

    

 

Kivonat hiteléül: 

…………………. , 2022……………... 

………………………………………. 

                      jegyző                         


