a Sásd:terű létén
2021. július 17-ém te zú é ió
nagy mennyiségű csapadék okozta károk vonatkozásában

530 051 igénylésazonosító számú vis maior pályázat

2021. augusztus 16.

SZAKÉRTŐI NYILATKOZAT
a Sásd, Arany János utca 13. (hrsz.: 406) szám előtti járda és vízelvezető
árokban keletkezett káresemény helyreállítására vonatkozóan
1. A keletkezett károk tételes felsorolása (a kár helye, mértéke,
fotódokumentáció), a károk kialakulásának okai:
Mértéke: Sásd, Arany János utca 13. szám előtti járdában 18 m2 felületen.
Oka: A 2021.07.17-én lezúduló nagy mennyiségű csapadék olyan áramlási
viszonyokat alakított ki, melynek következtében a járdaburkolat
megrongálódott helyenként aláüregelődött, a vízelvezető árok hordalékkal
telítődött.

A káresemény helyszíne
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2. A károsodott építmény általános jellemzése:
- Építés éve: Nem ismert, a káresemény szempontjából nem releváns.
- Legutóbbi felújítás időpontja (tételesen felsorolva a felújítás munkálatait és
időpontját): Nem releváns.
- Karbantartás gyakorisága (tételesen felsorolva a karbantartás munkálatait
és időpontját): A járhatóság biztosítása érdekében az anyaghiányok
pótlása folyamatos. Belterületen a csapadékvíz elvezetésére szolgáló
műtárgyakat évente legalább egyszer tisztítani kell, a gyökér benövéseket
el kell távolítani, ezzel biztosítva a víz zavartalan lefolyását.

- Építés technológiája: Beton járdalap burkolatú út, földárok
- E éb: nincs
3. Utakban, hidakban, komp- és révátkelőhelyekben keletkezett károk
esetén a közlekedés biztonságára vonatkozó nyilatkozat indokolással:
-

-

A kár mennyire és miben veszélyezteti a közlekedés biztonságát:
A járdán lévő iszap és egyéb hordaléklerakódások, valamint károsodott
beton járdalapok közlekedésbiztonsági veszély lehetőségét vetik fel,
amelynek a megszüntetése kiemelten indokolt.
Milyen helyreállítási munkálatok szükségesek a biztonságos
közlekedés megteremtéséhez: A hirtelen lehulló nagymennyiségű
csapadék következtében kialakult hordaléklerakódások eltávolítása,
anyaghiányok pótlása, és járdalapok újbóli lerakása.
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4. Az építmény károsodás előtti álla potnak megfelelő helyreállítására
vonatkozó javaslat:
-

Az érintett járdaszakaszon a járdalapokat fel kell szedni, a kimosódott
ágyazati zúzalékréteget fel kell tölteni, azt követően tömöríteni, majd az
ép járdalapokat vissza kell helyezni, a megrongálódott, eltörött
járdalapokat az eredetivel megegyező minőségűre szükséges cserélni.
Az aláüregelődött beton járdarésznél az anyaghiányokat pótolni
szükséges, a megfelelő tömörítés mellett.
Az érintett szakaszon a csapadék által árokba mosott hordalékot,
valamint az átereszekből a földet és egyéb szennyeződéseket el kell
távolítani.
A munka jellegéből fakadóan az ár-érték arányokat figyelembe véve
külön minősítési tanúsításra nincs szükség, azonban az egyes
felhasznált anyagok teljesítmény nyilatkozatait be kell szerezni.

5. A helyreállítás költségeinek tételes bemutatása:
A munka egyedi jellegéből fakadóan nem reprezentálható hagyományos
költségvetés készítő szoftverek alkalmazásával, tekintettel arra, hogy
azok mértéke nem éri el azt a határt, amely e rendszerbe illik. A feladat
alapvetően egyedi tételekkel jellemezhető. A költségvetést készítő
szoftver alapelveit a becslés során alkalmaztam.
A munka alapvetően csekélyebb mértékű.
A járdalapok felszedése, zúzalékos ágyazati réteg pótlása, tömörítés,
járdalapok visszahelyezése, sérült lapok cseréjével.
Anyagköltség, veszteségekkel, helyszínre szállítással: 18 m2 x 4000=
72.000,- Ft
Díjköltség: 18 m2 x 17600 = 316.800,- Ft
Az aláüregelődött járdarész feltöltése, és tömörítése: 50.000,- Ft.
Az árok és az áteresz megtisztításának díjköltsége, a hulladék
elszállításával: 100.000,- Ft.
A helyreállítás költsége összesen nettó 538.800,- Ft, azaz bruttó
684.276,- Ft.
A helyreállítás becsült költsége: bruttó 684.276 Ft
6. Aláírásommal igazolom, hogy műszaki szakértőként a megrendelő
önkormányzattól és a helyreállítás későbbi kivitelezőjétől egyaránt
független vagyok.
____
____
________________ _____ ___
Kaposvár, 2021. augusztus 16.
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Wagn Mihály Érnő
építési be uházási szakértő
Nyilvántartási szám: 011148

SZAKÉRTŐI NYILATKOZAT
a Sásd, Zrínyi utca 9. (hrsz.: 425) szám előtti járda és vízelvezető árokban
keletkezett káresemény helyreállítására vonatkozóan
7. A keletkezett károk tételes felsorolása (a kár helye, mértéke,
fotódokumentáció), a károk kialakulásának okai:
Mértéke: Sásd, Zrínyi utca 9. szám előtti járdában 10 m2 felületen.
Oka: A 2021.07.17-én lezúduló nagy mennyiségű csapadék olyan áramlási
viszonyokat alakított ki, melynek következtében a járdaburkolat
megrongálódott, a vízelvezető árok hordalékkal telítődött.
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8. A károsodott építmény általános jellemzése:
- Építés éve: Nem ismert, a káresemény szempontjából nem releváns.
- Legutóbbi felújítás időpontja (tételesen felsorolva a felújítás munkálatait és
időpontját): Nem releváns.
- Karbantartás gyakorisága (tételesen felsorolva a karbantartás munkálatait
és időpontját): A járhatóság biztosítása érdekében az anyaghiányok
pótlása folyamatos. Belterületen a csapadékvíz elvezetésére szolgáló
műtárgyakat évente legalább egyszer tisztítani kell, a gyökér benövéseket
el kell távolítani, ezzel biztosítva a víz zavartalan lefolyását.
- Építés technológiája: Beton járdalap burkolatú út, földárok
- Eg éb: nincs
9. Utakban, hidakban, komp- és révátkelőhelyekben keletkezett károk
esetén a közlekedés biztonságára vonatkozó nyilatkozat indokolással:
-

-

A kár mennyire és miben veszélyezteti a közlekedés biztonságát:
A járdán lévő iszap és egyéb hordaléklerakódások, valamint károsodott
beton járólapok közlekedésbiztonsági veszély lehetőségét vetik fel,
amelynek a megszüntetése kiemelten indokolt.
Milyen helyreállítási munkálatok szükségesek a biztonságos
közlekedés megteremtéséhez: A hirtelen lehulló nagymennyiségű
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csapadék következtében kialakult hordaléklerakódások eltávolítása,
anyaghiányok pótlása, és járólapok újbóli lerakása.
10. Az építmény károsodás előtti állapotnak megfelelő helyreállítására
vonatkozó javaslat:
-

Az érintett járdaszakaszon a járdalapokat fel kell szedni, a kimosódott
ágyazati zúzalékréteget fel kell tölteni, azt követően tömöríteni, majd az
ép járdalapokat vissza kell helyezni, a megrongálódott, eltörött
járdalapokat az eredetivel megegyező minőségűre szükséges cserélni.
Az érintett szakaszon a csapadék által árokba mosott hordalékot,
valamint az átereszekből a földet és egyéb szennyeződéseket el kell
távolítani, valamint az átereszt meg kell tisztítani.
A munka jellegéből fakadóan az ár-érték arányokat figyelembe véve
külön minősítési tanúsításra nincs szükség, azonban az egyes
felhasznált anyagok teljesítmény nyilatkozatait be kell szerezni.

11. A helyreállítás költségeinek tételes bemutatása:
A munka egyedi jellegéből fakadóan nem reprezentálható hagyományos
költségvetés készítő szoftverek alkalmazásával, tekintettel arra, hogy
azok mértéke nem éri el azt a határt, amely e rendszerbe illik. A feladat
alapvetően egyedi tételekkel jellemezhető. A költségvetést készítő
szoftver alapelveit a becslés során alkalmaztam.
A munka alapvetően csekélyebb mértékű.
A járdalapok felszedése, zúzalékos ágyazati réteg pótlása, tömörítés,
járdalapok visszahelyezése, sérült lapok cseréjével.
Anyagköltség veszteségekkel, helyszínre szállítással: 10 m2 x 4000=
40.000,- Ft
Díjköltség: 10m2x 17.600 = 176.000,- Ft
Az árok és az áteresz megtisztításának díjköltsége, a hulladék
elszállításával: 200.000,- Ft.
A helyreállítás költsége összesen nettó 416.000,- Ft, azaz bruttó
528.320,- Ft.
A helyreállítás becsült költsége: bruttó 528.320 Ft
12. Aláírásommal igazolom, hogy műszaki szakértőként a megrendelő
önkormányzattól és a helyreállítás későbbi kivitelezőjétől egyaránt
független vagyok. _____ _____
_____ ____
___ _______
Kaposvár, 2021. augusztus 16.
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Kérelem
az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 13/A. §. (2) bek. alapján nem szociális
ellátásként juttatott támogatás elnyerésére.

Támogatást igénylő szervezet neve:

„Engedd, hogy segíthessünk Alapítvány’

Címe:

7370. Sásd, Szent Imreu. 29

Képviselője:

Rabb Győzőné elnök

Cégbírósági bejegyzés száma:

02-01-0000753

Adószám:

83047787-1-02.

Az igényelt támogatás összege:

9 0. (W.'-Ft

A támogatott cél megnevezése,
indoklása:
Az Alapítvány FCA-KP-1/2020/2-000787 azonosítószámú, mikrobusz beszerzés tárgyú
pályázatának elszámolásával kapcsolatos költségek teljesítéséhez támogatás kérése.

Dátum: 2021. augusztus 10.

aláírás

DRV

Dunántúli Regionális Vízm ű Zrt.
Igazgatási és Kom m unikációs
O sztály

Sásd Város Önkormányzata
Dr. Jusztinger János
polgármester részére

8600 Siófok, Tan ácsh áz u. 7., Pf. 59
+36 84 501 000 | ond@ drv.hu |ww w .drv.hu

Ikt. szám: 704302-21-1/2021
Melléklet: 2022-2036. évi GFT
iratminták
1. sz. melléklet

Hivatali Kapun keresztül: SASDONK
Tárgy:

A DRV_V_524_Sásdi vízmű megnevezésű víziközmű-rend szerre vonatkozó 2022-2036. évi
gördülő fejlesztési terv megküldése az ellátásért felelősök képviselője részére

Tisztelt Polgármester Ur!
A vízközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a alapján a
DRV Zrt. elkészítette és jelen levelünk mellékleteként megküldi a települési és térségi víziközmű
rendszer 2022-2036. évi gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) dokumentációját. A terv részét
képezi a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv, amelyeket a víziközmű-szolgáltatás
színvonalának szinten tartása, illetve javítása érdekében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) tárgyév szeptember 30-ig, elektronikus úton szükséges
jóváhagyásra benyújtani.
A GFT-ben felsoroltuk mindazon szükséges felújítási, pótlási, illetve beruházási munkálatokat,
melyek megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez. A feladatokat a
szolgáltatásra várható hatásaik figyelembevételével fontossági, valamint megvalósíthatósági
szempontok szerint priorizáltuk.
A Vksztv. 11. § (2) bekezdése alapján a felújítási és pótlási tervrész elkészítése a víziközmű-szolgáltató,
míg a beruházási tervrész elkészítése az ellátásért felelős kötelezettsége. Társaságunk a felújítási és
pótlási terven kívül - az önkormányzat korábbi nyilatkozata alapján - a beruházási tervrészt is
elkészítette.
A DRV Zrt. felhívja a Tisztelt Önkormányzat figyelmét, hogy a hivatkozott általános
meghatalmazás nem terjed ki a GFT beruházási tervrészének bármilyen nemű módosításával
kapcsolatos ügyintézésre. Az ilyen esetekben az önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles
eljárni a Vksztv. ide vonatkozó szabályozásai szerint. A GFT beruházási tervrészének az ellátásért
felelős által kezdeményezett módosítása esetén a víziközmű-szolgáltatót a törvény véleményezési
jogkörrel ruházza fel.
A DRV Zrt. a GFT-ben feltüntetett felújítási, pótlási és beruházási munkákat - a tervek tartalmának
önkormányzati véleményezése és jóváhagyása mellett - a Tisztelt Önkormányzat ilyen irányú
felhatalmazása alapján tudja ütemezetten megvalósítani. A GFT finanszírozási forrását a korábbi
években már elkülönített számlán kezelt használati (bérleti/koncessziós) díj, valamint pályázati és
egyéb forrás (pl. önkormányzati költségvetési forrás) biztosítja.
Fentiek figyelembe vételével tisztelettel kérjük az ellátásért felelős önkormányzatot, hogy
jelen levelünk kézhezvételét követő 30 napon belül szíveskedjen a GFT-t elfogadni,

Cégbíróság: Kaposvári T örvényszék m int cégbíróság
C égjegyzékszám : 14-10300050
S zékhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7

G ö rd ülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra
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G ö rd ülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra
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8 rekonstrukciói.
Gépek, berendezések, műszerek
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1000 Használati díj
97000 Használati díj

2027.01.01
2027.01.01

2036.12.31 Hosszú

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2036.12.31 Hosszú

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali
feladatok elvégzésére a költségkeret
15%-ig a teljes ivóvízrendszerre

Gépek, berendezések, műszerek

A víziközmű rendszei en lévő szivattyú(k)

9 rekonstruciói.
10 Ivóvízhálózat rekonstrukciók.

Tervezett feladatok nettó költsége a

Rendelkezésre álló

teljes ütem tekintetében (eFt)

források

1. ütem

1904 Használati díj

II. ütem

28600 Használati díj
Használati díj.
Használati díj +
Önkormányzati saját

III. ütem

131200 forrás

A m egfelelő szövegrészt aláhúzással kell
jelölni!
A Hivatal által a működési engedélyben
m egállapított VKR-kód.

X

Sásd, Pálé Község/Város Önkormányzat Képviselő Testületének
..../2021.(.......) határozata

Sásd, Pálé Község/Város Önkormányzat Képviselő Testületé, mint a 11-32160-1-002-01-04
MEKH kóddal rendelkező DRV_V_524_Sásdi vízmű ellátásért felelőse a víziközmű
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
által a 2022-2036. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási és beruházási
tervrészét elfogadja és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2022. évre vonatkozó
munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli.

Tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének bármilyen nemű
módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles eljárni a 2011. évi
CCIX. törvény ide vonatkozó szabályozásai szerint. A gördülő fejlesztési terv beruházási
tervrészének ellátásért felelős által kezdeményezett módosítása esetén a DRV Zrt-t a törvény
véleményezési jogkörrel jogosítja fel.

Egyúttal felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Felelős: .................................. polgármester
Határidő: azonnal

Felsőegerszeg, Sásd Község/Város Önkormányzat Képviselő Testületének

,.../2021.(.......) határozata

Felsőegerszeg, Sásd Község/Város Önkormányzat Képviselő Testületé, mint a 21-32160-1-00202-04 MEKH kóddal rendelkező DRV_S_508_Sásd szennyvízelvezető és tisztító rendszer
ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2022-2036. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési
Terv felújítási-pótlási és beruházási tervrészét elfogadja és a Gördülő Fejlesztési Tervben
meghatározott, 2022. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli.

Tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének bármilyen nemű
módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles eljárni a 2011. évi
CCIX. törvény ide vonatkozó szabályozásai szerint. A gördülő fejlesztési terv beruházási
tervrészének ellátásért felelős által kezdeményezett módosítása esetén a DRV Zrt-t a törvény
véleményezési jogkörrel jogosítja fel.

Egyúttal felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Felelős:
Határidő: azonnal

.polgármester

G ördülő fejlesztési te rv a 2022 - 2036 időszakra
F E I .Ú J Í T Á S O K A T É S P Ó T L Á S O K A T Ö S S Z E F O G L A L Ó T Á B L Á Z A T A
Dunántúli Regionális V ízm ű Z r t.
Fcjlcsztcstcrvczcsi cs -irányítási osztály

A tervet készítő cs bcim ijtó szervezel megnevezése:
V íz i közmii-szol 'állató megnevezése:
A Vkszlv. II. s 4) bekezdés szerinti véleményező fel me nevezése:
Víziközniű-rcudszcr kód'a: **

Ö nko rm án zati

Tervezett
Fontossági
sorrend

ellátásén felelős / ellátásért felelősök ké| viselőié / viziklizm ü-szoliiáltatw *

D unántúli R egionális V íz m ű Z r t.
Szenn víz.

V íziköziníi-szol 'állatási á 'azatm e 'nevezése:

V íz jo g i létesítési /elvi
engedély száma

Beruházás megnevezése

A z érintett
ellátásért
fclciős(ök)

nettó
költség

megnevezése

(eFt)

M egvalósítás időtartam a
F o rrás
megnevezése
Kezdés

Befejezés

Tervezett

A beruházás ütemezése a tervezési időszak evei szerint

időtáv
(rövid /
közép /
hosszú)

1

\\

>

}:

4

'

6

8

7

9

11

10

n

12

14

15

Közterületi szennyvíz átemelőkbe és a
Hörnyéki házi átemelőkbe a SCADA
vezérlés, bejelzés tervezés és kivitelezés
1 az 1. ütem

Használati díj +
Önkormányzati
Sásd

3500 saját forrás

2022.01,01

2022.12.31 Rövid

X

X

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali
feladatok elvégzésére a költségkeret
15%-ig a teljes ivóvízi endszerre
2 vonatkozóan.

Sásd

516 Használati díj

2022.01.01

2022.12.31 Rövid

A vízrközmíi rendszeren lévő szivattyú(k)
3 felújítása, pótlása
Szennyvíz technológiai gépek,

Sásd

2000 Használati díj

2023.01.01

2026.12.31 Közép

X

X

X

X

4 berendezések rekonstrukciói
A víziközmíi rendszeren lévő szivattyú(k)
5 felújítása, pótlása
Szennyvíz technológiái gépek,

Sásd

2000 Használati díj

2023.01.01

2026.12.31 Közép

X

X

X

X

Sásd

8000 Használati d f

2027.01.01

2036.12.31 Hosszú

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6 berendezések rekonstrukciói

Sásd

10000 Használati díi

2027.01.01

2036.12.31 Hosszú

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sásd

9000 Használati díj

2027.01.01

2036.12.31 Hosszú

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sásd

9000 Használati díj

2027.01.01

2036.12.31 Hosszú

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Erősáramú berendezések, hálózatok
7 rekonstrukciói
Fő és mellékgyűjtő hálózatok
8 rekonstrukció

Tervezett feladatok nettó költsége a
teljes ütem tekintetében (eFt)

Rendelkezésre álló
források
Használati díj.
Használati díj +

1. ütem
II. ütem
III. em

Önkormányzati saját
4016 forrás
4000 Használati díj
36000 Használati díj

A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell
jelölni!
A Hivatal által a működési engedélyben
m egállapított VKR-kód.

G örd ülő fejlesztési terv a 2022 - 203ó időszakra
B E R U H Á Z Á S O K Ö S S Z E F O C I ,AI Ó T Á B L Á Z A T A
Dunántúli R egionális V ízm ii Z rt.
1 t i lt v z l t v ln ' rVtVi l a - i r . 'im ilií» w i. \ K
D unántúli R c Ju n ális V ízm ű Z r l.

A tervei kcs/.ilő cs benyújtó szervezet megnevezése:
Viziközm ű-szol >ál(pló megnevezése:
Viziközm ű-szol áilalási á azat mcanevezése:
A Vkszlv. I I . íj (4) bekezdés szerinti véleményező fél me 'nevezése:

Ö nko rm ánszati
D R V S 508

Viziközmű-rendszcr kódja: **

Fontossági
sorrend

V ízjo g i létesítési /elvi
engedély száma

Beruházás megnevezése

0 Beruházási igén nem merült fel.
0 Beruházási igény nem merült fel.

Sásd
Sásd

Tervezett feladatok nettó költsége a

Rendelkezésre álló

teljes ütem tekintetében {eFt)

források
0 Használati dfj
0 Használati díj

II. ütem
III. ütem

0 Használati díi

A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell
jelölni!
A Hivatal által a működési engedélyben
megállapított VKR-kód.

Az. érin tett
ellátásért
felelőslök)
megnevezése
Sásd

0 Beruházási igény nem m erült fel.

I. ütem

ellátásért felelős / ellátásért felelősök ke viselő e / v íz i k ö z m ű -sz o lu l tatn *

S z e n n v íz

Tervezett
nettó
költse

M cgvulúsítás időtartam a
F o rrás
megnevezése

(eFt)
0 Használati díj
0 Használati díj
0 Használati díj

Tervezett
időtáv

A beruházás ütemezése a tervezési illa sz a k évei szerint

(rövid /
közép/
hosszú)

Kezdés

Befejezés

2022.01.01
2023.01.01

2022.12.31 Rövid
2026.12,31 Közép

2027.01,01

2036.12.31 Hosszú

V

1

J

6

7

8

9

10

II

12

14

n

15

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sásd V áros Ö n k orm án yzata K ép viselő-testü letén ek
..../2 0 2 1 .(........ ) határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 21-32160-1-002-02-04 MEKH
kóddal rendelkező DRV_S_508_Sásd szennyvízelvezető és tisztító rendszer
megnevezésű víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, a víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint felhatalmazzuk a polgármestert, hogy a
gördülő fejlesztés terv beruházási tervrészével kapcsolatos feladatok elvégzésével a
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg.

Felelős: polgármester
Flatáridő: azonnal

Felsőegerszeg, Sásd Község/Város Önkormányzat Képviselő Testületének

..../2021.(...... ) határozata

Felsőegerszeg, Sásd Község/Város Önkormányzat Képviselő Testületé, mint a 21-32160-1-00202-04 MEKH kóddal rendelkező DRV_S_508_Sásd szennyvízelvezető és tisztító rendszer
ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2022-2036. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési
Terv felújítási-pótlási és beruházási tervrészét elfogadja és a Gördülő Fejlesztési Tervben
meghatározott, 2022. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli.

Tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének bármilyen nemű
módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles eljárni a 2011. évi
CCIX. törvény ide vonatkozó szabályozásai szerint. A gördülő fejlesztési terv beruházási
tervrészének ellátásért felelős által kezdeményezett módosítása esetén a DRV Zrt-t a törvény
véleményezési jogkörrel jogosítja fel.

Egyúttal felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Felelős:
Határidő: azonnal

.polgármester

Sásd V áros Ö n k orm án yzata K ép viselő-testü letén ek
...,/2 0 2 1 .( ........ ) h atározata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 11-32160-1-002-01-04 MEKH
kóddal rendelkező DRV_V_524_Sásdi vízmű megnevezésű víziközmű-rendszer
Ellátásért Felelőse, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §
szerint felhatalmazzuk a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztés terv beruházási
tervrészével kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t
hatalmazza meg.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Sásd, Pálé Község/Város Önkormányzat Képviselő Testületének
,.../2021.(.......) határozata

Sásd, Pálé Község/Város Önkormányzat Képviselő Testületé, mint a 11-32160-1-002-01-04
MEKH kóddal rendelkező DRV_V_524_Sásdi vízmű ellátásért felelőse a víziközmű
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
által a 2022-2036. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási és beruházási
tervrészét elfogadja és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2022. évre vonatkozó
munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli.

Tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének bármilyen nemű
módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles eljárni a 2011. évi
CCIX. törvény ide vonatkozó szabályozásai szerint. A gördülő fejlesztési terv beruházási
tervrészének ellátásért felelős által kezdeményezett módosítása esetén a DRV Zrt-t a törvény
véleményezési jogkörrel jogosítja fel.

Egyúttal felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Felelős: ................................ polgármester
Határidő: azonnal

I

Pályázati Kiírás
2021. június ....

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázatot hirdet - az
államháztartásért felelős miniszter egyetértésével ~ a Magyarország 2021. évi központi
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet 1.
2.2.1. pont szerinti

I D Z 'I
összhangban
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993, évi III. törvény (a továbbiakban:
Szoc. tv.),
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.),
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997, évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt,),
az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korín, rendelet, és
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/20! 1. (XII. 31.) Komi. rendelet
(a továbbiakban: Ávr.)
rendelkezéseivel.
1. A pályázat célja
A téli időjárás a kistelepülésen élő családok, idősek egy részének nehézséget okoz. Ezért indította el a
Kormány már 2011-ben a szociális célú tüzelőanyag programot, amelynek keretében évről évre
többszázezer rászoruló családnak nyújt segítséget. A program azt a célt szolgálja, hogy a
legrászorultabb családok átmeneti, kiegészítő támogatáshoz juthassanak, csökkenjen a háztartások
tüzelőanyag-költsége. A Belügyminisztérium 2020. január 1-jei adatai alapján az 5000 fö
lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzat szociális célú tűzifavásárláshoz vagy
barnakőszén vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat.
2. Keretösszeg
A költségvetési törvény 3. melléklet I. 2.2.1. pont alapján a pályázati célra 5 000,0 millió forint áll
rendelkezésre.
3. Pályázók köre
A támogatásra a Belügyminisztérium 2020. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg
nem haladó települési önkormányzatok pályázhatnak.
Az önkormányzat egy fajta tüzelőanyag megvásárlásához igényelhet támogatást,
Az igényelhető mennyiség az alábbi mutatók együttes száma alapján kerül meghatározásra (a
továbbiakban együtt: ellátott):
• az önkormányzat 2020. évi átlagos közfoglaikozlatotti létszám adata,
• az önkormányzat 2019. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján aktív korúak ellátásában
részesülők száma,
• az önkormányzat 2019. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma (osztva hárommal)” illetve-----

i
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a 2020. január l-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoport adata (osztva kettővel).
Keménylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 2 erdei mVellátott tűzifa
mennyiséget igényelhet. Lágy lombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 3 erdei
mVellátott tűzifa mennyiséget igényelhet. Barnakőszén igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 6
q/ellátott szén mennyiséget igényelhet.
Az igényelhető mennyiség során alkalmazott módszertan kizárólag az igényelhető mennyiség
meghatározását szolgálja.
4. A támogatás formája
A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
5. A támogatás mértéke
A támogatás mértéke
a) a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszerérői szóló 105/2015.
(IV. 23.) Korín, rendelet 2. melléklete alapján a jelentős munkanélküliséggel sújtott települési
önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 16 000 Ft/erdci m3+áfa, lágy lombos
fafajta esetében 10 000 Ft/erdei m3+áfa>szén esetében 3 000 Ft/q+áfa,
b) az a) alpontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta
esetében 15 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 9 000 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében
2 500 Ft/q+áfa.
c) a b) alpontba tartozó települési önkormányzat vonatkozásában a támogatás felhasználásának
feltétele, a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében 1 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos
fafajta esetében I 000 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 500 Ft/q+áfa mértékű önrész vállalása.
6. Pályázatok benyújtása
A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2021. évi
igénylés részletes feltételeit - legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon belül, a
jogosultak részére támogatást megállapító önkormányzati döntés és a kiosztás előtt hatályba lépő rendeletben szabályozza akként, hogy
a) az Szoc. tv, szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak
természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásra (e támogatásban
részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos
támogatásban részesülök) jogosult előnyt élvezzen,
b) a Gyvt-ben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt,
és
c) háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa vagy iO q szén biztosítására kerüljön sor, valamint
d) vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.
A pályázatokat elektronikusan kell benyújtani.
A Pályázó a miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszerben (a
továbbiakban: ebr42 rendszer), az erre a céira kialakított pályázati felület szerinti Adatlapon rögzíti a
pályázat célja szerinti igényét, valamint feltölti a Pályázati Kiírás 7.1.2. és 11. pontjában meghatározott
dokumentumokat, ezt követően lezárja a pályázatát.
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A Pályázó önkormányzat a lezárás áüapotváltássa! az ebr42 rendszer által automatikusan generált
Nyilatkozat űrlapot -- mely tartalmazza a feltöltött dokumentumok nevét is - az ebr42 rendszerből
pdf forniátumbau letölti, majd az ASP Iratkezelő szakrendszerben vágj' egyéb iratkezelő
rendszerbeit iktatja.
Az ASP iratrendszerben iktatott Nyilatkozatot a Pályázó önkormányzat polgármestere az ASP
rendszerben vagy azonos biztonsági követelményeknek megfelelő egyéb, az E-ügyintézési tv. 25. § (3)
bekezdése szerinti követelményeknek megfelelő, elektronikus ügyintézést biztosító információs
rendszerben (pl: e-szigno, GOV-CA) elektronikusan aláírja.
Ezen aláírás időbélvegzőic szerinti napon az aláirt Nyilatkozatot az cbr42 rendszerben, az erre
kialakított felületen visszatölti, és ugyanezen a napon elektronikus úton a Személyre Szabott
Ügyintézési Felületen (a KÖZ1GAZGATAS, JOG / Ügyfélbeadványok megindult eljárásban
menüpontban) megtalálható „ÖTF ~ a helyi önkormányzatok az Alit. 50-60. §-ai alapján végzett
felülvizsgálatához és az önkormányzatot megillető költségvetési pályázatos támogatások
igénylóséhez/elszámolásához kapcsolódó ügyek” elnevezésű űrlap (https://szuf.maiivarorszaa.lni)
igénybevételével a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) MAKPER elnevezésű (KRID
azonosító: 434024334) hivatali kapuján keresztül a Kincstár Pályázó szerint illetékes területi
szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) megküldi.
A Nyilatkozat űrlap ebr42 rendszerbe történő visszatöltése és a MAKPER hivatali kapura
történő megküldése együttesen jelenti a pályázat benyújtását.
A Nyilatkozat Kincstár MAKPER hivatali kapuján történő megküldésének határideje legkésőbb:
2021. augusztus 31.
Egy önkormányzat egy alkalommal nyújthat be pályázatot.
A fenti határidő elmulasztása jogvesztő. A pályázatok papír alapú benyújtásra nincs lehetőség, azokat
kizárólag elektronikusan leltet benyújtani.
7. Az cbr42 rendszerbe feltöltendő, rögzítendő és hitelesítendő dokumentumok
I.

Az Adatlapon feltöltendő és rögzítendő dokumentumok:
Az ebr42 rendszerben megfelelően kitöltött Adatlap
1.
A pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat (veszélyhelyzet
2.
esetén polgármesteri határozat), mely tartalmazza a saját forrás biztosítására
vonatkozó igazolást
II. Az elektronikusan aláírt Nyilatkozat
8. Hiánypótlás
A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az
Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és 83. §-a alapján végzi.
Az Igazgatóság által előírt hiánypótlás során, a hiánypótlási felhívásnak megfelelő dokumentumokat,
az Adatlap szükség esetén történő módosítását a pálj'ázat benyújtása során alkalmazott eljárással,
elektronikus úton kell teljesíteni.
Az Igazgatóság a pályázatok felülvizsgálatát követően tájékoztatja a Belügyminisztérium
Önkormányzati Gazdasági Főosztályát a BELUGY elnevezésű hivatali kapun (KRID: 629214158)
keresztül a felülvizsgálatok eredményéről.
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Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz elegei, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a
pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot az, ok megjelölésével az
Igazgatóság elutasít ja és egyúttal elektronikus úton értesíti a Pályázót.
9. Pályázat elbírálása, döntés
Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a miniszter
állapítja meg, akként hogy a keménylombos tűzifa igényekből elsődlegesen a 25 erdei m3 alatti
mennyiségek, a lágylombos tűzifa igényekből elsődlegesen a 40 erdei mJ alatti mennyiségek,
barnakőszén igényekből elsődlegesen a 100 q alatti mennyiségek teljesítését kell biztosítani. Az ezt
meghaladó mennyiségek esetében csökkentett, az önkormányzat 2019. évi, OSAP 1206 szerinti
adatgyűjtés alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak aktív korú lakosságához
(18-65 év) viszonyított arányát figyelembe véve kell a rendelkezésre álló előirányzatot felosztani.
A felosztás alapján a miniszter az igényelt mennyiségnél kevesebb tüzelőanyag megítélésére is
jogosult. A miniszter a döntése meghozatalkor további szempontokat is mérlegelhet.
A miniszter a benyújtott pályázatokiól a rendelkezésre álló előirányzat erejéig, a pályázatok
miniszterhez történő beérkezését követő 15 napon belül dönt, de legkésőbb 2021. szeptember 30-ig.
10. Döntésről való értesítés
A miniszter döntéséről a nyertes Pályázók (a továbbiakban: Kedvezményezett) elektronikus
támogatói okiratban, a támogatásban nem részesült Pályázók pedig elektronikus levélben a döntést
követő 5 munkanapon belül értesülnek az ebr42 rendszeren keresztül.
A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormanv.hu honlapon is közzétételre kerülnek.
A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, és kifogás benyújtására sincs lehetőség.
A Kedvezményezett a támogatói okirattal kapcsolatban az ebr42 rendszerben a miniszteri döntést
követő 2 munkanapon belül észrevételt tehet. Ennek elmulasztása esetén a támogatói okirat
elfogadottnak tekintendő. Az észrevétel nem irányulhat magasabb összegű támogatás megítélésére.
Észrevétel esetén a Kedvezményezettel a Támogató egyeztet. Amennyiben ez öt napon belül nem
vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszít i a támogatásra való jogosultságát.
11. Támogatás folyósítása
A miniszter a támogatói okiratok 10. pont szerinti elfogadását követő 5 munkanapon belül
utalványozza a támogatást. A támogatást a Kincstár az utalványozást követően soron kívül,
előfinanszírozás keretében, egy összegben folyósítja.
12. Támogatás felhasználása
A támogatást a Kedvezményezett +/- 5% elfogadott tűréshatáré, átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 cm
átmérőjű tűzifának kizárólag a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által
nyilvántartott erdőgazdálkodóktól (a továbbiakban: erdőgazdálkodó) történő megvásárlására
fordíthatja. Kemény lombos vastag tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb
5%-a lehet a nem kemény lombos fajokból származó fafajta.
Barnakőszén vásárlása esetén a támogatást a Kedvezményezett 20-40 mm átmérőjű barnakőszén
vásárlásra fordíthatja.
A Kedvezményezett a támogatott mennyiségnél több tüzelőanyagot is vásárolhat, ha a meghatározott
követelményeknek megfelelő tüzelőanyagot: a Pályázati Kiírásban meghatározott árnál kedvezőbb
feltételekkel tudja beszerezni.
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Amennyiben az önkormányzat a tüzelőanyagot ÁFA körön kívüli eladótól szerzi be, úgy a támogatás
felhasználása során kizárólag a nettó támogatási összeg vehető figyelembe.
A Kedvezményezett a támogatásból vásárolt tűzifát illetve szenet 2022. február 15-éig oszthatja ki a
rászorulók részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2022. március 31éig történhet meg.
A támogatás átvételét 2 példányban kiállított átvételi elismervénnye! kell igazolni, melyből egy
példány a Kedvezményezettet, egy példány a támogatásban részesültet illet meg. Az átvételi
elismervényben fel kell tüntetni a támogatásban részesült nevét, a tüzelőanyag fajtáját, a tüzelőanyag
mennyiségéi, valamint az átvétel idejét.
A tűzifa származását az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi
XXXVII. törvény 90. §-a szerint kell igazolni. A beszerzett tűzifa mennyiségének igazolása érdekében
e rendelkezés szerinti száliítójegy(ek)et az elszámoláshoz csatolni kell.
A tűzifa, valamint a szén szállításából - ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is - származó
költségek a Kedvezményezettet terhelik.
A fenti határidőt követően felhasznált támogatás összege jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak
minősül.
13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.
A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet, a
tárgyévre eső támogatásrész felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves
költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.
A Kedvezményezett a támogatós felhasználósáról 2022. április 15-éig az Igazgatóság felé a miniszter
által kiadott Adatlap szerint elektronikusan számol el az ebr42 rendszeren keresztül. Az elszámolásban
a szociális rászorultság és a 2021. évi igénylés részletes feltételeit tartalmazó önkormányzati rendelet
számát fel kell tüntetni. Az önkormányzat a támogatás elszámolása során a felhasznált számlák, egyéb
bizonylatok eredeti példányára köteles rávezetni a „202 i . évi szociális célú tüzelőanyag támogatás
terhére elszámolva” záradékot.
Az elszámolás elektronikus benyújtására vonatkozó eljárásrend megegyezik a pályázat benyújtása
során alkalmazott eljárásrenddel.
Az Ávr. 83. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az elszámolás pénzügyi felülvizsgálatát, továbbá a
támogató és a Kincstár közötti megállapodás alapján annak elfogadását, a 94. §-ban és 97-99. §-ban
meghatározott feladatokat ~ a döntés-előkészítés, a támogatói okirat módosításának, támogatás
visszavonásáról való rendelkezés kivételével - a Kincstár látja el.
Az Igazgatóságnak az elszámolás Ávr. 93-94. §-a szerinti felülvizsgálatára 60 nap áll rendelkezésre. A
felülvizsgálat eredményéről az ebr42 rendszerben elektronikusan, továbbá az országos felülvizsgálatot
követően 2022. június 30-ig elektronikus úton értesíti a minisztert.
Az Igazgatóság elektronikusan tájékoztatja az érintett önkormányzatot a benyújtott elszámolás
elfogadásáról, illetve a visszafizetési kötelezettség megállapításáról.
Ha az Igazgatóság az elszámolás felülvizsgálatát követően megállapítja, hogy a Kedvezményezett a
kapott támogatási összeget nem a meghatározott célra, vagy csak részben használta fel, értesíti a
Kedvezményezettet. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást, támogatásrészt a Kedvezményezett az
Áht. 53/A. §-ának és az Ávr. 83. § és a 97-99, g-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság
útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni.
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Részletfizetési kérelmet - az Áht. 53/A. § (2) bekezdés szerinti ügyleti kamat és késedelmi kamat
kivételével - a Kedvezményezett az Ávr. 99. § (2) bekezdése szerinti visszafizetési határidőig
nyújthat be az Igazgatósághoz, ha a kérelmező igazolja, hogy kötelező feladatainak ellátását az
egyösszegű visszafizetés veszélyeztetné. A Kincstár az Ávr. 99. § (3) bekezdése szerint részletfizetési
megállapodást köt a kérelmezővel.
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás igénylési
és döntési eljárására nem kell alkalmazni az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény szabályait.
A Pályázók, a Pályázati Kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a
Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához (06~ 1/44K I690) fordulhatnak.
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