BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ügyiratszám: 50-4 / 2018.

Sorszám:

29.

ELŐTERJESZTÉS
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. május 3. napján tartandó ülésére
Tárgy:

a 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjtámogatására pályázat benyújtása

Az előterjesztést készítette: Gáspár László referens
Előadó:

Mészáros Miklós polgármester

Tárgyalta:

PVÜB

Tanácskozási joggal meghívott:
Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte:
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Markó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!
A DRV Zrt. a mellékelten csatolt leveleiben tájékoztatást adott a 2018. évi lakossági
víz- és csatornaszolgáltatás támogatására vonatkozó pályázat benyújtásának lehetőségéről és módjáról.
A levelük tartalmazza a DRV Balatonboglár településen nyújtott szolgáltatásainak
költségével kapcsolatos vizsgálatának eredményéről adott tájékoztatást, mely szerint a tervezett fajlagos ráfordítások meghaladják a pályázati kiírásban megjelent
küszöbértékeket, így jogosultak vagyunk pályázat benyújtására.
A 2018. évi lakossági ivóvíz és csatornadíj támogatására vonatkozó pályázat benyújtásához a képviselő-testület határozata szükséges.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 7.

Határozati javaslat
Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. 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: Polgármester
Határidő: 2018. május 7.
Balatonboglár, 2018. április 26.
Gáspár László
referens

From: Biczó Veronika [mailto:biczo.veronika@drv.hu]
Sent: Thursday, April 26, 2018 2:58 PM
To: balatonboglar@somogy.hu; balatonoszod@gmail.com; jegyzo@balatonlelle.hu;
jegyzo@balatonszemes.hu; jegyzo@fonyod.hu; marko-peter@balatonboglar.hu;
polgarmester@balatonlelle.hu; polgarmester@balatonszemes.hu; polgarmester@fonyod.hu;
polghiv@balatonlelle.hu
Subject: Kiegészítés 2018. évi lakossági víz- és csatorna támogatási pályázathoz S_111

Tisztelt Önkormányzat!
A korábban megküldött tájékoztatásunkat kiegészítve mellékelten megküldöm a 2018. évi ivóvíz- és szennyvíz szolgáltatási támogatás benyújtásához szükséges működési engedélyt, valamint módosításáról szóló kérelmet .
A működési engedély módosítási eljárás a Hivatalnál jelenleg folyamatban van, ezért kérjük,
hogy a csatolt dokumentumokat szíveskedjenek a pályázathoz benyújtani.
Amennyiben kérdésük merülne fel ez ügyben, a továbbiakban is állunk rendelkezésükre.

Köszönjük szíves együttműködésüket!

Tisztelettel:
Biczó Veronika
önkormányzati és hatósági koordinátor
Igazgatási és Kommunikációs Osztály
8600 Siófok, Tanácsház u. 7., Pf.: 59.
Tel.: (84) 501-198; Fax: (84) 501-266; Mobil: (30) 207-0045
http://www.drv.hu

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cégbíróság: Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 14-10-300050
Székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.

From: Biczó Veronika [mailto:biczo.veronika@drv.hu]
Sent: Friday, April 20, 2018 12:41 PM
To: balatonboglar@somogy.hu
Subject: 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat benyújtása

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr, Jegyző Asszony/Úr!
A 2018. április 10-én megküldött elektronikus levelünkben tájékoztattuk a Tisztelt
Önkormányzatot, hogy a vízgazdálkodásért felelős miniszter meghirdette a 2018.
évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázatot.
A pályázat benyújtási határideje: 2018. május 7.
A pályázat célja azon települések támogatása, amelyekben az önkormányzati, az
állami illetve egyéb víziközmű-szolgáltató által végzett lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvíz- elvezetés és tisztítás költségei a víziközmű-szolgáltatásból származó lakossági felhasználásból származó árbevételt jelentősen meghaladják.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Társaság megvizsgálta Balatonboglár
településen nyújtott szolgáltatásainak költségét, mely szerint a tervezett
fajlagos ráfordítások meghaladják a pályázati kiírásban megjelent küszöbértékeket, így jogosultak pályázat benyújtására.

A DRV Zrt. a pályázatok sikeres benyújtása érdekében minden szakmai támogatást
megad az önkormányzatok részére.
Fentiek figyelembe vételével kérjük a Tisztelt Önkormányzatot, hogy a pályázat benyújtásáról az alábbiak szerint gondoskodni szíveskedjen!
A Pályázat benyújtása
Minden önkormányzatnak saját hatáskörben, külön szükséges pályázatot benyújtani az alábbiak szerint:





önkormányzati és állami tulajdonú víziközmű-rendszer esetén is képviselő-testületi határozat
meghozatala a pályázaton való indulásról (határozat minta a DRV Zrt. honlapján letölthető)



rögzíteni a Kincstár által üzemeltetett ÖNEGM elektronikus rendszerben a pályázati adatlapokat,



papír alapon benyújtani az elektronikus rendszerből kinyomtatott adatlapokat, 3 eredeti példányban (aláírás, bélyegző), a Magyar Államkincstár területileg illetékes megyei Igazgatóságára,



papír alapon és elektronikusan benyújtani a rendeletben előírt nyilatkozatokat (nyilatkozat minták a DRV Zrt. honlapján letölthetők),

elektronikusan benyújtani a pályázó településre vonatkozó MEKH víziközmű-szolgáltató és működési
engedély, vagy MEKH víziközmű-szolgáltatói és működési engedély iránti kérelem, illetve MEKH
víziközmű-szolgáltatói engedély és közérdekű üzemeltető kijelölésére vonatkozó határozat hiteles másolatát (a DRV Zrt. honlapján letölthető),



elektronikusan benyújtani a pályázó településre vonatkozó jogerős vízjogi üzemeltetési engedély
hiteles másolatát (a DRV Zrt. honlapján letölthető).

A rövid határidőre tekintettel az alábbi munkamenetet javasoljuk:

1.

Képviselő-testületi határozatok meghozatala a támogatási igény benyújtásához

2.

Nyilatkozatok elkészítése
A pályázati anyaghoz az alábbi nyilatkozatokat kell benyújtani, a víziközművek
tulajdonviszonyainak függvényében elektronikusan és papír alapon egyaránt:
1.

2.

Amennyiben az Önök településén a víziközművek önkormányzati tulajdonban vannak, az alábbi nyilatkozatokat szükséges benyújtaniuk:


1-es nyilatkozat (A támogatási igény benyújtásához képviselő-testületi határozat szükséges)



3-as nyilatkozat (Csak a szennyvízcsatorna hálózattal is rendelkező települések esetén benyújtandó)



4-es nyilatkozat (Csak a szennyvízcsatorna hálózattal is rendelkező települések esetén benyújtandó)



5-ös nyilatkozat (A víziközmű-szolgáltató nyilatkozata, melyet a mai napon, papír alapon,
postai úton megküldünk Önöknek, valamint elektronikusan is letölthető a DRV Zrt. honlapján.)



6-os nyilatkozat, 7-es nyilatkozat, 8-as nyilatkozat, 9-es nyilatkozat.

Amennyiben az Önök településén a víziközművek állami tulajdonban
vannak, az alábbi nyilatkozatokat szükséges benyújtaniuk:


2-es nyilatkozat (A támogatási igény benyújtásához képviselő-testületi határozat szükséges)



3-as nyilatkozat (Csak a szennyvízcsatorna hálózattal is rendelkező települések esetén benyújtandó)



4-es nyilatkozat (Csak a szennyvízcsatorna hálózattal is rendelkező települések esetén benyújtandó)



5-ös nyilatkozat (A víziközmű-szolgáltató nyilatkozata, melyet a mai napon, papír alapon,
postai úton megküldünk Önöknek, valamint elektronikusan is letölthető a DRV Zrt. honlapján.)



6-os nyilatkozat, 7-es nyilatkozat, 8-as nyilatkozat, 9-es nyilatkozat.

3.

3.

Amennyiben az Önök településén az ivóvíz és a szennyvíz közművek
egymástól különböző - állami vagy önkormányzati - tulajdonban
vannak, az alábbi nyilatkozatokat szükséges benyújtaniuk:


1-es nyilatkozat és 2-es nyilatkozat (A támogatási igény benyújtásához képviselő-testületi
határozat szükséges)



3-as nyilatkozat (Csak a szennyvízcsatorna hálózattal is rendelkező települések esetén benyújtandó)



4-es nyilatkozat (Csak a szennyvízcsatorna hálózattal is rendelkező települések esetén benyújtandó)



5-ös nyilatkozat (A víziközmű-szolgáltató nyilatkozata, melyet a mai napon, papír alapon,
postai úton megküldünk Önöknek, valamint elektronikusan is letölthető a DRV Zrt. honlapján.)



6-os nyilatkozat, 7-es nyilatkozat, 8-as nyilatkozat, 9-es nyilatkozat.

Adattáblák elkészítése

Az ÖNEGM rendszerbe feltöltendő és a MÁK területileg illetékes Igazgatósága felé 3 eredeti példányban megküldendő adatlapok kitöltött táblázatait a Társaság május 2-án elektronikus úton küldi meg a Tisztelt Önkormányzat részére.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a határidő lejárta után (2018. május 7.) beadott pályázatok elutasításra kerülnek és a település nem részesülhet
2018. évben állami támogatásban!

Letölthető dokumentumok

A pályázatok benyújtásához csatolandó nyomtatványok és dokumentumok (határozat minta, víziközmű-szolgáltatói engedély, működési engedély/kérelem/közérdekű
üzemeltetői határozat, vízjogi engedély, nyilatkozatok, stb.) a DRV Zrt. honlapján,
az
önkormányzati
fiókban
tölthetők
le
az
alábbi
útvonalon:
www.drv.hu/onkormanyzatok

A belépéshez a következő adatok szükségesek:
E-mail cím: balatonboglar@drv.hu
Jelszó: Balatonboglar2017

Általános dokumentumok menüpontban:
2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás
-

Önkormányzati nyilatkozatok (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. számú)

-

Szolgáltató nyilatkozata (5. számú)

-

Képviselő-testületi határozat minta

-

Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatóságainak elérhetőségei

-

Pályázati kiírás

-

Víziközmű-szolgáltatói engedély

Saját dokumentumok menüpontban:
Üzemeltetési jogviszony dokumentumai
-

Működési engedélyek

-

Vízjogi engedélyek

A fenti dokumentumok a képernyő jobb oldalán lévő „ Letöltés” gombra kattintva tölthetők le.
Amennyiben a pályázattal kapcsolatosan további információkra lenne szükségük,
kollégáink az alábbi elérhetőségeken szíves adnak tájékoztatást.
Letölthető dokumentumokkal, nyilatkozatokkal és általános kérdésekkel
kapcsolatban:
Biczó Veronika, önkormányzati és hatósági koordinátor
Telefon: 84/501-198
E-mail: biczo.veronika@drv.hu

A pályázat benyújtásához szükséges adatokkal és az ÖNEGM rendszerrel
kapcsolatban:
Csobai Edit, kontroller
Kontrolling Osztály
Telefon: 84/501-214
E-mail: csobai.edit@drv.hu

Vízjogi engedélyekkel kapcsolatban (ivóvíz):
Szőllősi Krisztián, engedélyezési munkatárs
Telefon: 84/501-335
E-mail: szollosi.krisztian@drv.hu
Vízjogi engedélyekkel kapcsolatban (szennyvíz):
Székely István, engedélyezési főmunkatárs
Telefon: 84/501-325
E-mail: szekely.istvan@drv.hu

Segítő és gyors együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel:
sorba Tibor
Önkormányzati csoportvezető
Önkormányzati Divízió
8600 Siófok, Tanácsház utca 7., Pf.: 59.
Tel.: (84) 501-077; Fax: (84) 501-266; Mobil: (30)
901-0304
http://www.drv.hu

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cégbíróság: Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 14-10-300050
Székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.

