
T e r v e z e t
Sásd Város Önkormányzata K é p v ise lő -te stü le té n e k (...) önkormányzati rendelete 

A helyi adókról szóló 16/2021. (XI. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(1) bekezdés h) pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

l - §

A helyi adókról szóló 16/2021. (XI. 8.) önkormányzati rendelet 1. §-a a következő d) ponttal egészül 
ki:

[S ásd Város Önkormányzatának K épviselő-testü lete a  helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a 
továbbiakban : Htv.) rendelkezéseivel összhangban az önkorm ányzat illetékesség i területére kiterjedő  
hatállyal, határozatlan időre]
,,d) telekadót”
(vezet be.)

2 -§

A helyi adókról szóló 16/2021. (XI. 8.) önkormányzati rendelet 6. §-a a következő g) ponttal egészül 
ki:

(M entes a  m agánszem ély kom munális adója alól)
„g) az építménnyel be nem épített telek a tulajdonszerzés évét követő 6. évtől.”

3 .§

A helyi adókról szóló 16/2021. (XI. 8.) önkormányzati rendelet II. Fejezete a következő alcímmel 
egészül ki:

„4. Telekadó

10. §

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

11. §

A telekadó alapja a telek m2-ben számított alapterülete.

12. §

A telekadó mértéke
a) építménnyel beépített földterület esetében 9 Ft/m2,
b) építménnyel be nem épített telek esetében 18 Ft/m2.

13. §

Mentes a telekadó alól a Htv-ben foglalt mentességeken felül -  a vállalkozó telke és az üzleti célt 
szolgáló telek kivételével -
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a) a külterületi telek,
b) az építménnyel be nem épített telek a tulajdonszerzés évében és az azt követő 5. év végéig,
c) a 10.000 m2 területnagyságot el nem érő, építménnyel beépített földterület.”

4.§

Nem lép hatályba A helyi adókról szóló 16/2021. (XI. 8.) önkormányzati rendelet
a) 1. § d) pontja,
b) 6. § g) pontja,
c) 4. alcím címe,
d) 10. §-a,
e) 11- §-a,
f )  12- §-a,
g) 13. §-a.

5-§

(1) Ez a rendelet -  a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -  2022. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1-3. § 2023. január 1-jén lép hatályba.
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Végső előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § szerint a döntéshozót tájékoztatni kell a javasolt 
szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait. A 
jogszabály tervezetét a következők szerint indokolom.

2021. november 4-i ülésén döntött a képviselő-testület a helyi adó rendelet felülvizsgálata, új rendelet 
alkotása tárgyában. A november 8-án kihirdetett rendelet az egyes rendelkezések törvényi 
változásokhoz, jogalkotási szabályokhoz történt igazításán felül a 2020-ban az 535/2020.(XII. 1.) 
Korm. rendelet adóemelési tilalma miatt elhalasztott új adónem, a telekadó szabályait is tartalmazta.

Megjelent a Kormány 641/2021. (XI. 25.) Korm. rendelete a koronavírus-világjárvány 
nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 
535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról. Eszerint a 2021. évben végződő adóévben, 
valamint a 2022. évben végződő adóévben is a helyi adó és a települési adó mértéke nem lehet 
magasabb, mint az ugyanazon helyi adónak, települési adónak a 2020. december 2. napján hatályos 
és alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított adómértéke. Az önkormányzatnak 
a 2020. december 2. napján hatályos adórendelete szerinti adómentességet, adókedvezményt a 2021. 
évben végződő adóévben, valamint a 2022. évben végződő adóévben is biztosítania kell. A települési 
önkormányzat a 2021. évre és a 2022. évre új helyi adót, új települési adót nem jogosult bevezetni.

Javaslom ezért a 2022. január 1-jén hatályba lépő adórendeletünk felülvizsgálatát, a Korm. rendelet 
fenti szabályaival ellentétes telekadó szabályok hatályba nem lépéséről történő rendelkezést. Ezzel 
együtt e most hatályba nem lépő rendelkezésekkel 2023. január 1-jei hatállyal egészítsük ki a 
rendeletet.

A tervezet a fentiek elérése érdekében a rendelet felülvizsgálatát, annak módosítását tartalmazza.

A tervezet következményei, hatásai

- a tervezet társadalmi hatása: Az új adónem bevezetése egy évvel eltolódik.

- a tervezet gazdasági hatása: A telekadó bevezetésére történő egy éves felkészülési időszak a 
vállalkozások számára is kedvező.

- a tervezetnek a költségvetésre gyakorolt hatása: mintegy 6-8 millió forint bevétel-elmaradással lehet 
számolni.

- a tervezetnek az adminisztrációs teherre gyakorolt hatása: a halasztásnak jelentős hatása nincs az 
adminisztrációra.

Kérem, hogy a képviselő-testület a tervezet elfogadásával módosítsa az új helyi adó rendeletet.
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Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról szóló 16/2021. (XI. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(1) bekezdés h) pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

l . §

A helyi adókról szóló 16/2021. (XI. 8.) önkormányzati rendelet 1. §-a a következő d) ponttal egészül 
ki:

[S ásd Város Önkorm ányzatának K épviselő-testülete a  helyi ad ókró l szóló 1990. év i C. törvény (a 
továbbiakban : Htv.) rendelkezéseivel összhangban az önkorm ányzat illetékesség i terü letére kiterjedő  
hatállyal, határozatlan időre]
,,d) telekadót”
(vezet be.)

2. §

A helyi adókról szóló 16/2021 (XI. 8.) önkormányzati rendelet 6. §-a a következő g) ponttal egészül 
ki:

(Mentes a  m agánszem ély kommunális adója alól)
,g )  az építménnyel be nem épített telek a tulajdonszerzés évét követő 6. évtől.”

3-§
<

A helyi adókról szóló 16/2021. (XI. 8.) önkormányzati rendelet II. Fejezete a következő alcímmel 
egészül ki:

„4. Telekadó

10. §

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

11. §

A telekadó alapja a telek m2-ben számított alapterülete.

12. §

A telekadó mértéke
a) építménnyel beépített földterület esetében 9 Ft/m2,
b) építménnyel be nem épített telek esetében 18 Ft/m2

13. §
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Mentes a telekadó alól a Htv-ben foglalt mentességeken felül -  a vállalkozó telke és az üzleti célt 
szolgáló telek kivételével -
a) a külterületi telek,
b) az építménnyel be nem épített telek a tulajdonszerzés évében és az azt követő 5. év végéig,
c) a 10.000 m2 területnagyságot el nem érő, építménnyel beépített földterület.”

4 -§

Nem lép hatályba A helyi adókról szóló 16/2021. (XI. 8.) önkormányzati rendelet
a) l .§ d )  pontja,
b) 6. § g) pontja,
c) 4. alcím címe,
d) 10. §-a,
e) 11. §-a,
í )  12- §-a,
g) 13. §-a.

5 -§

(1) Ez a rendelet -  a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -  2022. január 1 -jén lép hatályba.

(2) Az 1-3. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

Sásd, 2021. december 16.

A rendelet kihirdetve. 
Sásd, 2021. december 20.

jegyző
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T e r v e z e t
Sásd Város Önkormányzata K é p v ise lő -te stü le té n e k (...) önkormányzati rendelete 
Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 11/2020. (IX.7.) önkormányzati rendelet

módosításáról

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. 
évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében, az érintett önkormányzatokkal 
egyeztetve, a törvényben előírt vélemény kikérést követően a következőket rendeli el.

1 .  §

Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 11/2020. (IX.7.) önkormányzati rendelet az 5/A. §-át 
megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

„5. Alapellátáshoz kapcsolódó ügyelet”

2 .  §

Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 11/2020. (IX.7.) önkormányzati rendelet a következő 
5/A. §-sal egészül ki:

„5/A. §

(1) Sásd Város Önkormányzata az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi 
ügyeleti ellátásról központi háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet formájában a város teljes 
közigazgatási területén egy körzetben, vállalkozó egészségügyi szolgáltató megbízása útján 
gondoskodik. A körzet székhelye Sásd, Szent Imre út 14., területe az igénybe vevő települések 
közigazgatási területére is kiterjed.

(2) Sásd város közigazgatási területe a pécsi székhellyel működő fogorvosi ügyelethez tartozik. A 
fogorvosi ügyelet székhelye: Pécs, Dischka Győző utca 5. (Pécsi Tudományegyetem Klinikai 
Központ Fogászati és Szájsebészeti Klinika)”

3-§

(1) Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 11/2020. (IX.7.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2

(2) Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 11/2020. (IX.7.) önkormányzati rendelet 2. 
melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4 .§

Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 11/2020. (IX.7.) önkormányzati rendelet
a) 1. §-ában a „körzeteket, valamint” szövegrész helyébe a „körzeteket, az alapellátáshoz 

kapcsolódó ügyelet, az iskola-egészségügyi ellátás, valamint” szöveg,
b) 2. §-ában a „beosztását” szövegrész helyébe a „beosztását és székhelyét” szöveg,
c) 3. §-ában a „székhellyel biztosítja” szövegrész helyébe a „székhellyel, Sásd, Pozsony utca 2. 

szám alatt biztosítja” szöveg,
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d) 4. §-ában a „székhellyel biztosítja” szövegrész helyébe a „székhellyel, Sásd, Szent Imre út 23. 
szám alatt biztosítja” szöveg,

e) 5. §-ában a „beosztását” szövegrész helyébe a „beosztását és székhelyét” szöveg 
lép.

5.§

Hatályát veszti Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 11/2020. (IX.7.) önkormányzati rendelet
a) 2. §-ában a „számú” szövegrész,
b) 5. §-ában a „számú” szövegrész.

6 .§

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
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1. m elléklet

„1 m elléklet

Háziorvosi körzetek

1. Az I. számú háziorvosi körzethez Sásd településrésze (Ady Endre, Akácfa, Arany János, Attila, 
Béke, Diófa, Gárdonyi Géza, Hársfa, Jókai Mór, Móricz Zsigmond, Orgona, Rózsa, Tompa Mihály, 
Viola és Zrínyi Miklós utcák), valamint Kishajmás és Pálé községek lakossága tartozik. A körzet 
székhelye Sásd, Akácfa utca 2/B.

2. A II. számú háziorvosi körzethez Sásd településrésze (Arad, Kolozsvár, Nagyvárad, Pozsony, 
Dózsa György, Erzsébet, Dr. Gúzsai Ernő, Zöldfa és Vasút utcák, Deák tér, Kaposvári út, Rákóczi 
Ferenc út, Meződ-puszta, Hősök tere, Törökmalom utca), valamint Felsőegerszeg, Meződ és Vázsnok 
községek lakossága tartozik. A körzet székhelye Sásd, Szent Imre út 14.

3. A III. számú háziorvosi körzethez Sásd településrésze (Anna, Fáy András, József Attila, Kossuth 
Lajos, Mária, Petőfi Sándor utcák, Szent Imre út, Gálykút, Hömyék, Mártírok útja, Ipari út, Nagy
hegyi dűlő, Páléi dűlő), valamint Oroszló és Varga községek lakossága tartozik. A körzet székhelye 
Sásd, Szent Imre út 23.”
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2, m elléklet

„2. m elléklet

Védőnői körzetek

1. Az I. számú védőnői körzethez Sásd településrész (Ady Endre, Akácfa, Anna, Arany János, Attila, 
Béke, Diófa, Gárdonyi Géza, Hársfa, Jókai Mór, Móricz Zsigmond, Orgona, Rózsa, Tompa Mihály, 
Vasút, Viola és Zrínyi Miklós utcák, Kaposvári út, Hömyék, Gálykút, Nagy-hegyi dűlő, Páléi dűlő), 
valamint Kishajmás és Oroszló települések lakossága tartozik.

1.1. A körzet székhelye Sásd, Arad utca 1.

1.2. iskolavédőnői feladatok: óvoda 2 csoport, általános iskola 3-4. és 5-6. évfolyam

2. A II. számú védőnői körzethez Sásd településrész (Arad, Dózsa György, Erzsébet, Fáy András, 
József Attila, Kolozsvár, Kossuth Lajos, Mária, Nagyvárad, Petőfi Sándor, Pozsony, Dr. Gúzsai Ernő 
és Zöldfa utcák, Deák tér, Rákóczi Ferenc út, Szent Imre út, Meződ-puszta, Hősök tere, Mártírok útja, 
Ipari út, Törökmalom utca), valamint Felsőegerszeg, Meződ, Pálé, Varga és Vázsnok települések 
lakossága tartozik.

2.1. A körzet székhelye Sásd, Arad utca 1.

2.2. iskolavédőnői feladatok: óvoda 3 csoport, általános iskola 1-2. és 7-8. évfolyam, Pécsi SZC Sásdi 
Vendéglátóipari Középiskola”
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Végső előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § szerint a döntéshozót tájékoztatni kell a javasolt 
szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait. A 
jogszabály tervezetét a következők szerint indokolom.
A Baranya Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében vizsgálta Sásd 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 11/2020. 
(IX.7.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.). Megállapította, hogy a képviselő-testület 
jogalkotási kötelezettségének csak részben tett eleget, amely miatt törvényességi felhívást tett.
A törvényességi felhívásban foglaltakkal a képviselő-testület egyetértve, az abban szereplő 
hiányosságok és jogsértő szabályozás felülvizsgálatával, új helyi rendelet alkotásával tesz eleget 
kötelezettségének.
A feltárt jogszabálysértés, egyben a kiküszöbölésére tett intézkedések a következők.
„Az Ör. nem tartalmaz rendelkezést az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és 
fogorvosi ügyeleti ellátás körzeteinek megállapításáról. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvény (a továbbiakban: Jat.) 5. § (4) bekezdése szerint a felhatalmazás jogosultja a jogszabályt 
köteles megalkotni. A vizsgálat alapján megállapítható tehát, hogy az önkormányzat az Eatv. 6. § (1) 
bekezdésében előírt jogalkotási kötelezettségének csak részben tett eleget.”
A rendelet módosításában a még hiányzó körzetek is feltüntetésre kerülnek.
A tervezetet előzetesen véleményezésre küldjük

a) Országos Kórházi Főigazgatóság, mint az alapellátásért felelős országos módszertani intézet,
b) országos tisztifőorvos, mint a védőnői ellátásért felelős,
c) Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatala, mint a működési engedély kiadására 
hatáskörrel rendelkező hatóság,
d) Magyar Orvosi Kamara Baranya Megyei Területi Szervezete,
e) Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Baranya Megyei Területi Szervezete.
Kérem a fentiek szerint az egészségügyi körzetrendelet módosításának elfogadását. A szabályozás 
várható következményei az alábbiak:
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
Mivel az ellátási körzetek kialakítása több évtizede történt, a lakosság ismeri és átlátja az 
egészségügyi szolgáltatók rendszerét, a teljes szabályozással ugyanakkor pontosabb, informatívabb 
lesz a rendelet. Nincs hatása a tervezetnek sem a gazdaságra, sem az önkormányzat gazdálkodására. 
Környezeti és egészségügyi következmények: nem ismert.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem ismert.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A képviselő-testület -  amennyiben a törvényességi felhívásban foglaltakat elfogadja -  köteles 
felülvizsgálni a rendeletét, és a jogszabálysértést megszüntetve elfogadni a tervezetet.
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Dr Horváth Zoltán Kormánymegbízott távollétében aláíró: Müllemé Dr. Juhos Bernadett (2021.10.27. 13:17:17)

Ba r a n y a  M eg y ei 
KORMÁNYHIVATAL

Sásd Város
Képviselő-testülete részére

elektronikus úton továbbítva

Iktatószám: BA/4/01320-1/2021.
Tárgy: Törvényességi felhívás az
egészségügyi alapellátás körzeteiről 
szóló 11/2020.(IX.7.) számú 
önkormányzati rendeletre 
Ügyintéző: Ratting Csilla 
Elérhetőség: 72-795-807

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Alaptörvény 34. cikk (4) bekezdésében biztosított törvényességi felügyeleti 
jogkörben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 132. §-ában biztosított hatáskörömben, a fővárosi és megyei 
kormányhivataloknak a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével kapcsolatos, 
a Miniszterelnökség által kiadott 2021. évi munkatervére is figyelemmel megvizsgáltam 
Sásd Város Önkormányzat képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás 
körzeteiről szóló 11/2020.(IX.7.) számú rendeletét ( továbbiakban: Ör.). A vizsgálat 
alapján az Mötv. 132.§ (1) bekezdés a) pontja szerint az alábbi

t ö r v é n y e s s é g i  f e l h í v á s t

teszem.

Az Mötv. 13. § (1) bekezdés 4. pontja a helyi önkormányzat feladataként határozza 
meg az egészségügyi alapellátás biztosítását.

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (Eatv.) 5. § (1) 
bekezdése szerint a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében 
gondoskodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az 
alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti 
ellátásról, a védőnői ellátásról, és az iskola-egészségügyi ellátásról.

Attila



Az Eatv. 6. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete - a 
Kormány által kijelölt praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve - 
rendeletben megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. Több 
településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési 
önkormányzatok erre irányuló megállapodásban határozzák meg.

Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az egészségügyi alapellátások szerinti 
körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért felelős országos 
módszertani intézet - védőnői ellátás esetén az országos tisztifőorvos valamint a 
működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási 
szerv véleményét is.

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 2. § 
d) pont db) és dd) alpontja szerint a szakmai kamara véleményezési jogot gyakorol az 
egészségügyi tevékenység szervezeti vagy működési rendjét érintő állami, 
egészségbiztosítási, helyi önkormányzati döntések meghozatalánál, illetve a helyi 
önkormányzatok területi ellátási felelősségébe tartozó feladatokat ellátó egészségügyi 
szolgáltatók és a helyi önkormányzat közötti, az egészségügyi ellátórendszer 
fejlesztéséről szóló külön törvény szerinti, egészségügyi szolgáltatás nyújtására irányuló 
szerződések tervezete tekintetében.

1. Az Ör. nem tartalmaz rendelkezést az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás körzeteinek megállapításáról.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 5. § (4) bekezdése 
szerint a felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni. A vizsgálat alapján 
megállapítható tehát, hogy az önkormányzat az Eatv. 6. § (1) bekezdésében előírt 
jogalkotási kötelezettségének csak részben tett eleget.

Összességében kijelenthető, hogy a képviselő-testület rendelkezik ugyan a tárgyban 
önkormányzati rendelettel, azonban a rendeletalkotás során mulasztást követett el 
azzal, hogy nem határozta meg valamennyi egészségügyi alapellátás vonatkozásában 
a körzeteket, ami szükségessé teszi a rendelet felülvizsgálatát.

Tájékoztatom, hogy a jogszabálysértés megszüntetése során figyelemmel kell lenni az 
Eatv. 6. § (2) bekezdésében foglaltakra, miszerint a körzetek megállapítása és 
kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért felelős országos módszertani intézet 
véleményét.

Mindezekre tekintettel az Mötv. 134. § (1) bekezdése és a helyi önkormányzatok 
törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. 
rendelet 8. § (3) bekezdése alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 
törvényességi felhívásban foglaltakat vizsgálja meg, és annak alapján a felhívás 
megtárgyalásáról és megtett intézkedéséről a kormányhivatalt legkésőbb 2021. 
december 30. napjáig írásban tájékoztatni szíveskedjen.

Amennyiben a képviselő-testület a megadott határidőben a felhívást nem tárgyalja meg 
és nem intézkedik a jogsértések megszüntetéséről, úgy a határidő eredménytelen leteltét 
követően a kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eljárás egyéb eszközeinek
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alkalmazásáról mérlegelési jogkörben dönt az Mötv. 132. § (1) bekezdésében biztosított 
hatáskörben.

Pécs, 2021. október

Tisztelettel:

Dr. Horváth Zoltán 
Kormánymegbízott
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Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 11/2020. (IX.7.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. 
évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében, az érintett önkormányzatokkal 
egyeztetve, a törvényben előírt vélemény kikérést követően a következőket rendeli el.

l . §

Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 11/2020. (IX.7.) önkormányzati rendelet az 5/A. §-át 
megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

„5. Alapellátáshoz kapcsolódó ügyelet”

2-§

Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 11/2020. (IX.7.) önkormányzati rendelet a következő 
5/A. §-sal egészül ki:

„5/A. §

(1) Sásd Város Önkormányzata az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi 
ügyeleti ellátásról központi háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet formájában a város teljes 
közigazgatási területén egy körzetben, vállalkozó egészségügyi szolgáltató megbízása útján 
gondoskodik. A körzet székhelye Sásd, Szent Imre út 14., területe az igénybe vevő települések 
közigazgatási területére is kiterjed.

(2) Sásd város közigazgatási területe a pécsi székhellyel működő fogorvosi ügyelethez tartozik. A 
fogorvosi ügyelet székhelye: Pécs, Dischka Győző utca 5. (Pécsi Tudományegyetem Klinikai 
Központ Fogászati és Szájsebészeti Klinika)”

3 .  §

(1) Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 11/2020. (IX.7.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 11/2020. (IX.7.) önkormányzati rendelet 2. 
melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4 .  §

Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 11/2020. (IX.7.) önkormányzati rendelet
a) 1. §-ában a „körzeteket, valamint” szövegrész helyébe a „körzeteket, az alapellátáshoz 

kapcsolódó ügyelet, az iskola-egészségügyi ellátás, valamint” szöveg,
b) 2. §-ában a „beosztását” szövegrész helyébe a „beosztását és székhelyét” szöveg,
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c) 3. §-ában a „székhellyel biztosítja” szövegrész helyébe a „székhellyel, Sásd, Pozsony utca 2. 
szám alatt biztosítja” szöveg,

d) 4. §-ában a „székhellyel biztosítja” szövegrész helyébe a „székhellyel, Sásd, Szent Imre út 23. 
szám alatt biztosítja” szöveg,

e) 5. §-ában a „beosztását” szövegrész helyébe a „beosztását és székhelyét” szöveg

Hatályát veszti Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 11/2020. (IX.7.) önkormányzati rendelet
a) 2. §-ában a „számú” szövegrész,
b) 5. §-ában a „számú” szövegrész.

lép.

5 .§

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Sásd, 2021. december 16.

Dr. Juszt inger János 
polgármester

VI
>T. Jl

A rendelet kihirdetve. 
Sásd, 2021. december 20.

Ör. k aj dón Béla 
jegyző
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1. melléklet

„1. m elléklet

Háziorvosi körzetek

1. Az I. számú háziorvosi körzethez Sásd településrésze (Ady Endre, Akácfa, Arany János, Attila, 
Béke, Diófa, Gárdonyi Géza, Hársfa, Jókai Mór, Móricz Zsigmond, Orgona, Rózsa, Tompa Mihály, 
Viola és Zrínyi Miklós utcák), valamint Kishajmás és Pálé községek lakossága tartozik. A körzet 
székhelye Sásd, Akácfa utca 2/B.

2. A II. számú háziorvosi körzethez Sásd településrésze (Arad, Kolozsvár, Nagyvárad, Pozsony, 
Dózsa György, Erzsébet, Dr. Gúzsai Ernő, Zöldfa és Vasút utcák, Deák tér, Kaposvári út, Rákóczi 
Ferenc út, Meződ-puszta, Hősök tere, Törökmalom utca), valamint Felsőegerszeg, Meződ és Vázsnok 
községek lakossága tartozik. A körzet székhelye Sásd, Szent Imre út 14.

3. A III. számú háziorvosi körzethez Sásd településrésze (Anna, Fáy András, József Attila, Kossuth 
Lajos, Mária, Petőfi Sándor utcák, Szent Imre út, Gálykút, Hömyék, Mártírok útja, Ipari út, Nagy
hegyi dűlő, Páléi dűlő), valamint Oroszló és Varga községek lakossága tartozik. A körzet székhelye 
Sásd, Szent Imre út 23.”
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V Sásd Járásszékhely Város Polgármestere 
7370 SÁSD, DÓZSA GY. U. 32. TEL.: 72/576-520 FAX:

72/576-522

e-mail: poluarmesterfó sasd.hu 
hivatali kapu KRID azonosító: 249834901

Sas/3319-14/2021. 
Ügyintéző: Koszorús

Tárgy: Törvényességi felhívás az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 
11/2020.(IX.7.) önkormányzati rendeletre 
Hív . szám: BA/4/01320-1/2021.

Baranya Megyei Kormányhivatal
Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott részére

P é c s

Tisztelt Kormánymegbízott Úr!

Értesítem, hogy az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 11/2020.(IX.7.) önkormányzati 
rendeletre tett törvényességi felhívást képviselő-testületünk megtárgyalta. A felhívásban 
foglaltakat megismerve a képviselő-testület azzal egyetért, a törvényességi felügyeleti osztállyal 
egyeztetett módon a rendeletet felülvizsgálva módosítottuk, a hiányzó alapellátások 
vonatkozásában kiegészítettük a rendeletet.

Sásd, 2021. december 20.

Tisztelettel:

Dr. Jusztinger János 
polgármester



Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől
É l ő t  e r ’ e s  z t é j;

A sásdi egészségügyi alapellátási körzetekben érintett valamennyi önkormányzat
Képviselő-testülete ülésére

az egészségügyi alapellátás körzetei ügyében kötendő megállapodás tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 4. pontja értelmében az egészségügyi alapellátás a helyi közügyek, valamint a 
helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó kötelező helyi önkormányzati 
feladat. A települési önkormányzatok az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 
CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján az egészségügyi alapellátás körében 
gondoskodnak:

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,

b) a fogorvosi alapellátásról,

c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti 
ellátásról,

d) a védőnői ellátásról, és

e) az iskola-egészségügyi ellátásról.

A települési önkormányzat képviselő-testülete -  a Kormány által kijelölt praxiskezelő 
által megadott szempontokat figyelembe véve -  rendeletben megállapítja és kialakítja az 
egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre is kitelj edő ellátás esetén a körzet 
székhelyét az érintett települési önkormányzatok erre irányuló megállapodásban 
határozzák meg.

A sásdi fogorvosi, háziorvosi, házi gyermekorvosi, illetve védőnői körzetek beosztása, 
székhelyük megállapítása -  néhány változástól eltekintve, mint például a fogorvosi 
körzetek összevonása az orvoshiány következtében 2009-ben, majd 2013-ban, a felnőtt 
háziorvosi körzetek bővítése 1998-ban, illetve a védőnői körzetből Godisa vasútállomás 
településrész kiválása tavaly -  évtizedek óta változatlan, az önkormányzatok még a 
korábbi fenntartóktól örökölt állapotban működtették ez idő alatt az egészségügyi 
ellátást. Ugyanakkor a körzet önkormányzatainak egymáshoz való viszonyát, az egyes 
önkormányzatok jogköreit és kötelezettségét -  a finanszírozási nehézségeket leszámítva, 
például a háziorvosi ügyelet ügyében, ahol emiatt például társulási feladatellátásra is 
történt kísérlet -  nem rendeztük.

Ennek pótlására, egyszersmind a törvényben foglalt kötelezettségünknek eleget téve 
kötjük meg a megállapodást, amely egyszerre több kérdést is rendez. Ezek a 
következőek:

1. Az adott körzet településeinek megállapítása és a körzet székhelyének (Sásd) 
kijelölése.
2. Annak megállapítása, hogy az egészségügyi szolgáltatót, azaz a vállalkozó orvost Sásd 
jogosult megbízni.



3. Rendezzük azt is, hogy abban az esetben, ha a vállalkozó orvos -  úgy, ahogy a 
háziorvosok, házi gyermekorvos ezt maga megteszi, saját tulajdonú vagy általa bérelt 
rendelőben dolgozik - nem gondoskodik a rendelő és felszerelése biztosításáról, Sásd 
köteles gondoskodni a rendelő rendelkezésre állásáról. Ez történik néhány év óta a 
fogorvosi ellátásban: Sásd saját költségvetéséből évi csaknem 1,5 millió forintért bérel 
rendelőt a fogorvos számára, azért, hogy az ellátás a körzetben biztosított legyen.
4. A védőnői ellátásról a sásdi körzetben -  benne a 3. és 4. pont szerinti személyi 
feltételekről, azaz a védőnők alkalmazásáról és a tárgyi feltételekről, azaz a tanácsadó és 
felszerelése fenntartásáról -  Sásd maga gondoskodik.

Kérem, hogy a képviselő-testületek a megállapodást -  a háziorvosi/védőnői körzet 
települései mindkét megállapodást -  az alábbiak szerint fogadják el.

H a j  á r o v a t i  j a v a s l a t

............  Önkormányzat Képviselő-testülete a sásdi egészségügyi alapellátási körzetek
székhelyéről, az ellátás biztosításáról kötött megállapodást/megállapodásokat a 
jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja, a polgármestert felhatalmazza 
annak aláírására.

Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: polgármester

Sásd, 2021. november 11.

Dr. Kajdon Bélajegyző felhatalmazásával:

Koszorús Tímea 
aljegyző



mely létrejött egészségügyi alapellátás körzetének és a körzet székhelyének 
megállapítása, az ellátás biztosítása érdekében a következő települési önkormányzatok 
(önkormányzat neve, székhelye, képviselője) között:

1. Sásd Város Önkormányzata (7370 Sásd, Dózsa György utca 32.)
képviseletében Dr. Jusztinger János polgármester

2. Ág Község Önkormányzat (7381 Ág, Alkotmány utca 16.)
képviseletében Bischof Norbert polgármester

3. Bakóca Községi Önkormányzat (7393 Bakóca, Rákóczi utca 75.)
képviseletében Király Gábor polgármester

4. Baranyajenő Község Önkormányzat (7384 Baranyajenő, Szabadság utca 71.)
képviseletében Balogh Csaba polgármester

5. Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata (7384 Baranyaszentgyörgy, Petőfi
S. u. 5.) képviseletében Eizemann János polgármester

6. Felsőegerszeg Község Önkormányzata (7370 Felsőegerszeg, Fő u. 8.)
képviseletében Herke Csaba polgármester

7. Gerényes Község Önkormányzat (7362 Gerényes, Kossuth u. 22.)
képviseletében Kiss Árpád polgármester

8. Gödre Község Önkormányzata (7386 Gödre, Béke utca 4.)
képviseletében Gelencsér Gábor polgármester

9. Kisbeszterce Községi Önkormányzat (7391 Kisbeszterce, Kossuth Lajos u. 15.)
képviseletében Szűcs Róbert Sándor polgármester

10. Kishajmás Községi Önkormányzat (7391 Kishajmás, Petőfi utca 38.)
képviseletében Bucwald Béla polgármester

11. Kisvaszar Község Önkormányzat (7381 Kisvasza, Albert l. tér 1.)
képviseletében Kovács Mónika polgármester

12. Meződ Község Önkormányzata (7370 Meződ, Ságvári u. 34.)
képviseletében Merk Zsolt polgármester

13. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat (7391 Mindszentgodisa, Kossuth u.
70.) képviseletében Nagy Bernadett polgármester

14. Oroszló Község Önkormányzata (7370 Oroszló, Petőfi u. 29.)
képviseletében Molnár Gábor polgármester

15. Pálé Község Önkormányzata (7370 Pálé, Árpád u. 25.)
képviseletében Markóné Héder Tímea polgármester

16. Szágy Községi Önkormányzat (7383 Szágy, Kossuth L. u. 17.)
képviseletében Laczó Sándor polgármester

17. Tarrós Község Önkormányzat (7362 Tarrós, Ady Endre utca 16/A.)
képviseletében Balázs Bernadett polgármester

18. Tékes Község Önkormányzat (7381 Tékes, Petőfi S. u. 55.)
képviseletében Máté Gábor polgármester

19. Tormás Községi Önkormányzat (7383 Tormás, Ács József u. 5.)
képviseletében Bagány József polgármester

20. Varga Község Önkormányzata (7370 Varga, Fő u. 32.)
képviseletében Lukácsné Lembach Anita polgármester

M E G Á L L A P O D Á S
egészségügyi alapellátás biztosításáról



21. Vásárosdombó Község Önkormányzat (7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 17.)
képviseletében Szabó László polgármester

22. Vázsnok Község Önkormányzata (7370 Vázsnok, Római u. 14.)
képviseletében Gombár József polgármester 

a továbbiakban együtt: együttműködő önkormányzatok

az alábbi tartalommal:

1. Az együttműködő önkormányzatok megállapítják, hogy mint települési 
önkormányzatok az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) 
bekezdése alapján kötelesek gondoskodni a fogorvosi alapellátásról.
2. Az együttműködő önkormányzatok a hatékonyabb feladatellátás érdekében évtizedek 
óta együtt, a településeikre kiterjedő körzetben, a sásdi fogorvosi körzetben látják el 
fogorvosi ellátás feladatot. A körzet székhelye Sásd.
3. Az együttműködő önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a székhely szerinti 
önkormányzat, Sásd bízza meg az egészségügyi szolgáltatót, a vállalkozó fogorvost a 
körzetben a feladatellátással, ezzel együtt gondoskodik a fogorvosi rendelőről és annak 
berendezéséről, amennyiben azt a megbízott vállalkozó nem biztosítja.
4. A jelen megállapodás határozatlan időre jött létre, azt a felek 3 hónappal korábban 
írásban közölt felmondással szüntethetik meg. A megállapodás az együttműködő 
önkormányzatok képviselő-testületei jóváhagyásával válik érvényessé.

Sásd, 2021. november ....

Dr. Jusztinger János 
polgármester Sásd

Bischof Norbert 
polgármester Ág

Király Gábor 
polgármester Bakóca

Balogh Csaba 
polgármester Baranyajenő

Eizemann János
polgármester Baranyaszentgyörgy

Herke Csaba
polgármester Felsőegerszeg

Kiss Árpád
polgármester Gerényes

Gelencsér Gábor 
polgármester Gödre

Szűcs Róbert Sándor 
polgármester Kisbeszterce

Buchwald Béla 
polgármester Kishajmás



Kovács Mónika 
polgármester Kisvaszar

Merk Zsolt 
polgármester Meződ

Nagy Bernadett 
polgármester Mindszentgodisa

Molnár Gábor 
polgármester Oroszló

Markóné Héder Tímea 
polgármester Pálé

Laczó Sándor 
polgármester Szágy

Balázs Bernadett 
polgármester Tarrós

Máté Gábor 
polgármester Tékes

Bagány József 
polgármester Tormás

Lukácsné Lembach Anita 
polgármester Varga

Szabó László
polgármester Vásárosdombó

Gombár József 
polgármester Vázsnok



mely létrejött egészségügyi alapellátás körzetének és a körzet székhelyének 
megállapítása, az ellátás biztosítása érdekében a következő települési önkormányzatok 
(önkormányzat neve, székhelye, képviselője) között:

1. Sásd Város Önkormányzata (7370 Sásd, Dózsa György utca 32.)
képviseletében Dr. Jusztinger János polgármester

2. Felsőegerszeg Község Önkormányzata (7370 Felsőegerszeg, Fő u. 8.)
képviseletében Herke Csaba polgármester

3. Kishajmás Községi Önkormányzat (7391 Kishajmás, Petőfi utca 38.)
képviseletében Bucwald Béla polgármester

4. Meződ Község Önkormányzata (7370 Meződ, Ságvári u. 34.)
képviseletében Merk Zsolt polgármester

5. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat (7391 Mindszentgodisa, Kossuth u.
70.) képviseletében Nagy Bernadett polgármester

6. Oroszló Község Önkormányzata (7370 Oroszló, Petőfi u. 29.)
képviseletében Molnár Gábor polgármester

7. Pálé Község Önkormányzata (7370 Pálé, Árpád u. 25.)
képviseletében Markóné Héder Tímea polgármester

8. Varga Község Önkormányzata (7370 Varga, Fő u. 32.)
képviseletében Lukácsné Lembach Anita polgármester

9. Vázsnok Község Önkormányzata (7370 Vázsnok, Római u. 14.)
képviseletében Gombár József polgármester 

a továbbiakban együtt: együttműködő önkormányzatok

az alábbi tartalommal:

1. Az együttműködő önkormányzatok megállapítják, hogy mint települési 
önkormányzatok az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) 
bekezdése alapján kötelesek gondoskodni a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
valamint a védőnői ellátásról.

2. Az együttműködő önkormányzatok a hatékonyabb feladatellátás érdekében évtizedek 
óta együtt, a településeikre kiterjedő körzetekben, együttesen látják el az 1. pontban írt 
feladatokat az alábbi körzetekben.

Háziorvosi, házi ermekorvosi feladatellátás körzetei:
Sásdi I. számú háziorvosi körzet: Sásd, Kishajmás, Pálé
Sásdi II. számú háziorvosi körzet: Sásd, Felsőegerszeg, Meződ, Vázsnok
Sásdi III. számú háziorvosi körzet: Sásd, Oroszló, Varga
Sásdi házi gyermekorvosi körzet: Sásd, Felsőegerszeg, Kishajmás, Mindszentgodisa 
Vasútállomás településrész, Meződ, Oroszló, Pálé, Varga és Vázsnok

M E G Á L L A P O D Á S
egészségügyi alapellátás biztosításáról

Védőnői feladatellátás körzetei:



Sásdi I. számú védőnői körzet: Sásd, Kishajmás, Oroszló
Sásdi II. számú védőnői körzet: Sásd, Felsőegerszeg, Meződ, Pálé, Varga és Vázsnok

3. A 2. pontban írt körzetek székhelye Sásd.

4. Az együttműködő önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a székhely szerinti 
önkormányzat, Sásd bízza meg az egészségügyi szolgáltatót, a vállalkozó orvost a 
körzetben a feladatellátással, továbbá maga gondoskodik védőnői feladatellátásról.

5. A jelen megállapodás határozatlan időre jött létre, azt a felek 3 hónappal korábban 
írásban közölt felmondással szüntethetik meg. A megállapodás az együttműködő 
önkormányzatok képviselő-testületei jóváhagyásával válik érvényessé.

Sásd, 2021. november ....

Dr. Jusztinger János 
polgármester Sásd

Buchwald Béla 
polgármester Kishajmás

Nagy Bernadett 
polgármester Mindszentgodisa

Herke Csaba
polgármester Felsőegerszeg

Merk Zsolt 
polgármester Meződ

Molnár Gábor 
polgármester Oroszló

Markóné Héder Tímea 
polgármester Pálé

Lukácsné Lembach Anita 
polgármester Varga

Gombár József 
polgármester Vázsnok



T e r v e z e t
Sásd Város Önkormányzata K é p v ise lő -te stü le té n e k (...) önkormányzati rendelete 

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2019.(XII.2.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Sásd Város Önkormányzata a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény a 32. cikk (1) bekezdés d) alpontjában foglalt 
feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
43. §-ában és az 53. §-ában foglaltakra, továbbá a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény egyes rendelkezéseire figyelemmel, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva 
a következőket rendeli el.

1 §

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2019. (XII.2.) 
önkormányzati rendelet 8. § (6) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe a „15” szöveg lép.

2 .§

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § szerint a döntéshozót tájékoztatni kell a 
javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell ajogi szabályozás várható hatásait.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 44. §-a értelmében a képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart. Az ülést tizenöt napon belüli 
időpontra össze kell hívni a települési képviselők egynegyedének, a képviselő-testület 
bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát 
tartalmazó indítványára. Az indítvány alapján a testületi ülést a polgármester hívja össze a testületi 
ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával. E szabályozás 
kógens, az SZMSZ-ben a törvényi előírástól eltérni nem lehet, azaz nem határozható meg 
rövidebb, hosszabb időpont vagy eltérő értelmezésre vezethető szabályozás. Az Alaptörvény 32. 
cikkének (3) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet 
ellentétes. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 3. §-a továbbá rögzíti, hogy a 
szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A törvényben rögzített 
határidőtől eltérő rendeleti szabályozás márpedig a kettős, párhuzamos szabályozás veszélyét veti 
fel.

A jelenleg hatályos SZMSZ rendeletünk 8. § (5) bekezdése nagyon helyesen úgy rendelkezik, 
hogy amennyiben a polgármester az indítványra 15 napon belül nem hívja össze a képviselő- 
testület ülését, azt a megyei kormányhivatal vezetője jogosult összehívni. Ezzel szemben a 
rendelet a polgármester számára a (6) bekezdésben mégis rövidebb határidőt hagy az ülés
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összehívására: A polgármester a rendkívüli testületi ülést az indítvány előterjesztésétől számított 
5 napon belülre köteles összehívni úgy, hogy a meghívót a meghívottak az ülés előtt lehetőleg 48 
órával előbb megkapják.

E bekezdésben írt határidőt módosítjuk a törvény szerinti 15 naposra a rendeletmódosításban.

A tervezet következményei, hatásai

- a tervezet társadalmi hatása: az Mötv. szabályaival való összhang az egyértelmű jogalkalmazást 
segíti.

- a tervezetnek nincs gazdasági hatása.

- a tervezetnek nincs hatása a költségvetésre.

- a tervezetnek nincs hatása az adminisztrációs teherre.

Kérem, hogy a képviselő-testület a tervezet elfogadásával módosítsa az SZMSZ rendeletet.
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Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2019.(XII.2.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Sásd Város Önkormányzata a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény a 32. cikk (1) bekezdés d) alpontjában foglalt 
feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi C LXXXIX. törvény 
43. §-ában és az 53. §-ában foglaltakra, továbbá a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény egyes rendelkezéseire figyelemmel, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva 
a következőket rendeli el.

1 §

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2019. (X1I.2.) 
önkormányzati rendelet 8. § (6) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe a „15” szöveg lép.

2 -§

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Sásd, 2021. december 16.

A rendelet kihirdetve. 
Sásd, 2021. december 20.

jegyző
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Határozat tervezet

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a 
„Vallási, kegyeleti és közösségi rendeltetésű ingatlanok, eszközök rehabilitációja és 
fejlesztése” című, LEADER VP6-19.2.1.-61-7/1-21 kódszámú felhívásra az önkormányzat 
közösségi létesítményeinek fejlesztésére szolgáló eszközbeszerzés tárgyban.

Az önkormányzat a pályázat benyújtásához szükséges 350 000 Ft önerővel rendelkezik, 
amelyet a költségvetése terhére biztosít. Felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos 
hivatalos teendők elvégzésére.

Határidő: 2021. 12. 22.



1. A Hivatal 2022 évre tervezett belső ellenőrzéseket és egyéb belső ellenőrzési feladatokat bemutató táblázata
1. számú melléklet

Sor
szám

E llenő rizendő  fo lyam a tok , szervezetek, szervezeti egységek
E llenő rzésre  vona tko zó  stratég ia (e llenőrzés célja, m ódszere , tárgy, 

e lle n ő rzö tt időszak)
A zo n o s íto tt ko cká za ti tényezők A z  e lle n ő rzés  típusa

Az e llenő rzés  
ü tem ezése

E rőfo rrás 
szükség le t 

(e llenő ri nap)
B izonyosságo t adó  be lső  e llenőrzések

1. Étkeztetés m egszervezése (iskola, óvoda)

E llenő rzé séé lia : A nnak  m egállap ítása , hogy a gyerm ekétkeztetés 
m egszervezése az e lő írá soknak  m egfe le lően tö rtén t-e . A  dokum en tác ió k  
vezetése  fo lyam a tos  és te ljeskörű-e. A  raktár kezelése, a 
kész le tny ilván ta rtá s és a le ltá ro zás az e lő írá soknak  m egfe le lően tö rtén ik - 
e. Az é tkezés dokum en tá lá sa  szabályszerű-e. E llenő rzés tárgya: a 
bö lcsőde  konyhá jának m űködése  E llenő r izendő  időszak: 2021. év - je len  
időszak  E llenő rzés m ódszere i: D okum entum  a lapú  és he lysz ín i 
e llenő rzés  b izon y la to k  vizsgálata kész le te llenőrzés, le ltá r

Jogi szabá lyozo ttság  össze te ttsége és 
vá ltozása . Be lső szabá lyza to k  h iánya, 

h iányossága i. H um ánerő fo rrás ism ere te i 
h iányosak , nem  m egfe le lő  hozzáá llás, "az 

így szoktuk" e lv  a lka lm azása. Nem 
m egfe le lő  kész let ny ilván ta rtás . HACCP 

e lő írá sok  figye lm en  k ívü l hagyása. Belső 
k on tro llre nd sze r m űködésének

rendszere llenő rzés
2022 III. - IV. 

negyedév
20 e lle n ő r i nap

2. Beszám oló a lá tám asztása, le ltá ro zá s i tevékenység

E llenőrzés cé llá : annak m egállap ítása , hogy a decem ber 31-ei 
fo rd u lón ap p a l kész íte tt m érlegben k im u ta to tt eszközök ő s fo rrá so k  
so ronkén ti a lá tám asztására  - készü lt-e  az éves le ltár; annak  v izsgálata , 
hogy a k ia la k íto tt v agyon-ny ilván tartás i rend szer b iz to s ítja -e  a tu la jdon  
véde lm ét, a le ltá ro zási, se le jtezési és hasznos ítá s i e ljárások 
leb onyo lítá sa  szabá lvszerűen tö rtén ik -e . E llenő rzés tárévá: a m érleg 
a lá tám asztásának  dokum en tum a i E llen ő r izen dő jdő szak : 2021.12.31-i 
beszám o ló  E llenő rzés m ódszere i: D okum entum  a lapú  és he lyszín i

Jogi szabá lyozo ttság  ö ssze te ttsége és 
vá ltozása . Be lső szabá lyza to k  h iánya, 

h iányossága i. Nem  m egfe le lő  
dokum en tá lá s. Be lső kon tro llrend sze r 

m űködésének h iányosságai.

pénzügyi
szabá lyszerűség i

e llenő rzés
2022. Il-lll. né 15 e lle n ő r i nap

3. Intézkedési te rvek  végrehajtása - Irányító szervi e llenő rzés

E llenő rzés cé lja: annak  m egállap ítása , hogy az in tézkedési te rvben  
m eghatározo tt in tézkedések végrehajtása hatá r idő ben  és te lje s  körűen 
tö rté n t-e . E llenő rzés tárgya: in tézkedés i te rvek  vég reha jtásának 
vizsgála ta . E llenő r izendő  időszak: 2021. é v  - ie len  időszak. E llenő rzés 
m ódszere i: do kum en tum  a lapú  és szükség sze rin t he lvszín i e llenő rzés

Be lső szabá lyozo ttság  h iányossága i. A  
do kum en tác ió  m egfele lősége. Az 
in tézkedések e lm aradása . A  be lső  

kon tro llre n d sze r h iányosságai.

szabályszerűség i
e llenő rzés

2022. M l. né 15 e lle n ő r i nap

4. Nem zetiség i ön ko rm á ny za to k -m é r leg a lá tám a sz tá s , le ltá ro zás

E llenő rzés cé lja: annak m egállap ítása , hogy a decem ber 31-ei 
fo rd u ló n a p p a l kész íte tt m érlegben k im u ta to tt eszközök és forrá sok  
so ronkén ti a lá tám asztására  - készü lt-e  az éves le ltá r; annak vizsgálata, 
hogy a k ia la k íto tt vagyon-ny ilván tartás i rend szer b iz tos ítja -e  a tu la jdon  
véd e lm é t, a le ltá ro zá si, se le jtezési és hasznos ítá s i e ljárások 
leb onyo lítá sa  szabá lyszerűen tö rtén ik -e . E llenő rzés tárgya: a m érleg 
a lá tám asztásának  dokum en tum a i E llenő r izendő  időszak: 2021.12.31-i 
beszám o ló  E llenő rzés m ódszere i: D okum entum  a lapú  és helyszín i 
e llenőrzés, b izon y la to k  vizsgálata

Jogi szabá lyozo ttság  össze te ttsége és 
vá ltozása . Be lső  szabá lyza to k  h iánya, 

h iányossága i. Nem  m egfele lő  
dokum en tá lá s. Be lső kon tro llre n d sze r 

m űködésének h iányossága i.

pénzügyi
szabályszerűség i

e llenő rzés
2022. Il-lll. né 15 e lle n ő r i nap

5. Ö nko rm ányza ti tu la jd o n ú  gazdasági társaságok in tegritá s  vizsgálata

E llenőrzés cé lia : annak m egállap ítása , hoev a k ö z tu la ido nú  gazdasági 
tá rsaság  in teg ritá sa  b iz to s íto tt-e ; m egfe le lően k ia lak íto tták -e  a 
kon tro llkö rn ye ze te t; a tá rsaság  gazdá lkodása , m űködése  kere te it 
k ia lak íto tták -e , azoka t m űködtetik-e; a beszám o lás i rendszer hatékony-e; 
a sa já t vagyon és a keze lt vagvon m űköd te tése  szabálvszerű-e. E llenőrzés 
tárgya: Köztu la jdonban  lévő  gazdasági tá rsaság  in tegritása E llenő rizendő 
időszak: 2021. év és ie len  időszak  E llenő rzés m ódszere i: dokum en tum  
ala: ú é s he lysz ín i e llenőrzés

Jogi szabá lyozo ttság  össze te ttsége és 
vá lto zása . Be lső szabá lyza to k  h iánya, 
h iányossága i. Nem  m egfe le lő  
dokum en tá lá s. Be lső kon tro llrend sze r 
m űködésének h iányosságai.

szabályszerűség i
e llenő rzés

2 0 2 2 .1-II. né 20 e lle n ő r i nap

E llenő rzés összesen 85 e lle n ő r i nap



Egyéb beszámolási, tervezési, adminisztrációs kötelezettségek teljesítése

Éves ellenőrzési jelentés elkészítése a 2021. évben elvégzett belső ellenőrzésekről a költségvetési szervek belső kontrolIrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti kötelezettség

2022. február 15- 
ig

5 ellenőri nap

6. Közös Önkormányzati Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvének felülvizsgálata, 
módosítása, aktualizálása

a költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti kötelezettség 2022. augusztus 5 ellenőri nap

Közös Önkormányzati Hivatal és önkormányzati intézmények 2023. évi Éves 
Ellenőrzési Tervének elkészítése, valaminta Belső Ellenőrzési Stratégia 
aktualizálása -  a vonatkozó kockázatelemzés elkészítése alapján

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti kötelezettség

2022. november 
30-ig

5 ellenőri nap

7. Tanácsadási tevékenység időszükséglete Vezetői lehívás alapján Folyamatosan
2022.

8. Tartalékalap Vezetői lehívás alapján Folyamatosan
2022.

Összesen Mindösszesen 100 ellenőri nap

*A betervezett ellenőri napok tartalmazzák az ellenőrzésre történő felkészülés, az ellenőrzés lefolytatása és az ellenőrzési jelentés megírása/egyeztetése időszükségletét és egyéb adminisztrációs időszükségletet (munkalapok 
töltése, belső minőségbiztosítás, stb.) továbbá a vezetői egyeztetéseket, jóváhagyásokat is!

Sásd, 2021. novem ber 30.

Készítette: Jóváhagyta:

Dr. Kósáné Hetesi Ildikó 
belső ellenőrzési vezető

Dr. Kajdon Béla 
jegyző



Dunántúli Regionális V ízm ű Zrt. 
Igazgatási és Kommunikációs 
Osztály

8600 Siófok, Tanácsház u. 7., Pf. 59 
+36 84 501 000 | ond@drv.hu |www.drv.hu

Sásd Város Önkormányzata

Dr. Jusztinger János 
Polgármester Úr részére

Hivatali Kapun kérészül 
HK név: SASDONK 
KRID kód: 249834901

Hivatkozási szám: 694777/2021 
Ügyintéző: Kislőrincz Erika 
Telefon: +36 84/501-169 
E-mail dm: kislorincz.erika@drv.hu 
Melléklet: iratminták

módosított tervrész

TÁRGY: A DRV Zrt. által a DRV_V_524 kóddal megjelölt víziközmű-rendszer 2021-2035. évekre 
vonatkozó gördülő' fejlesztési terv beruházási tervrész módosításának megküldése az ellátásért 
felelős részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A DRV Zrt. az ellátásért felelős önkormányzatok kérésének megfelelően elkészítette, és jelen 
levelünk mellékleteként megküldi a tárgyi víziközmű-rendszer 2021-2035. évi gördülő fejlesztési 
terv beruházási tervrész módosításának dokumentációját.

A módosítás oka: a terv olyan feladatot/feladatokat tartalmaz, ahol/amely a megrendelés 
megtörtént, megvalósítása folyamatban / új tétel

Fentiek figyelembevételével tisztelettel kérjük az ellátásért felelős önkormányzatot, hogy 

szíveskedjen a módosított GFT-t elfogadni,
a mellékelten megküldött, a Hivatal által elfogadott nyomtatványokat felhasználva a 
tervrész jóváhagyását igazoló, változatlan tartalmú polgármesteri határozatot és annak 
mellékleteit elektronikus aláírással ellátva, valamint az igazgatási szolgáltatási díiak 
befizetését igazoló bizonylatokat a DRV Zrt. részére 2021. december 10. napjáig 
szíveskedjen eljuttatni.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a víziközmű-rendszeren több település is ellátásért felelős, 
akkor a szükséges dokumentumok összegyűjtéséről, a fizetési kötelezettség teljesítéséről és a 
teljes dokumentáció DRV Zrt. felé történő továbbításáról az ellátásért felelősök képviseletére 
jogosult (gesztor) önkormányzatnak kell gondoskodni!

A tárgyi víziközmű-rendszeren érintett települések: Sásd, Pálé
Az ellátásért felelősök képviseletére jogosult (gesztor) a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás 
szerint: Sásd Város Önkormányzata

1°*
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Cégbíróság: Kaposvári Törvényszék m int cégbíróság 
Cégjegyzékszám: 14-10300050 
Székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.
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Amennyiben a döntéshozatal egyeztetést igényel, vagy a GFT-vel kapcsolatban bármilyen 
kérdés felmerül, kollégáink a eft@drv.hu e-mail-címen készséggel állnak rendelkezésére.

A víziközművek műszaki állapotának szinten tartása, fejlesztése hozzájárul a szolgáltatás 
biztonságához és színvonalának növeléséhez, amely mindannyiunk közös érdeke. A GFT 
elfogadásával és végrehajtásával kapcsolatban tett erőfeszítéseiket ezúton is köszönjük.

Siófok, elektronikus időbélyegző szerint.

Tisztelettel:

Raab Gábor
beruházási csoportvezető

Gosztola János
fejlesztéstervezési és -irányítási 

osztályvezető

Elektronikusan aláírta:
Gosztola János

* Elektronikusan aláírta:
\  Raab Gábor
I

Je? *  :

w
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MEGHATALMAZÁS

Alulírott Dr. Jusztinger János, mint Sásd Város Önkormányzata Önkormányzatának
polgármestere Sásd, Pálé Képviselő-testületének ....... /2021 (............) számú
határozatában foglaltak alapján, valamint az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény 14. §-ban foglaltak szerint

teljes hatósági eljárásra szólóan meghatalmazom

a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t (8600 Siófok, Tanácsház utca 7.) a 11-32160-1-002- 
01-04 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_524_Sásdi vízmű vonatkozó 2021-2035 évi 
gördülő' fejlesztési terv beruházási tervrészének módosításával kapcsolatos 
önkormányzati kötelezettségek teljesítésével, különösen:

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Tv, valamint a végrehajtására 
kiadott 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított önkormányzati 
véleményezés átvételét követően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatalhoz való benyújtásával,

- és a jóváhagyásra irányuló eljárásban való teljes képviselettel.

Jelen meghatalmazás visszavonásig érvényes.

.................................., 2 0 ...................

polgármester
meghatalmazó



Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLAL' TABLAZATA

A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 
Fejlesztístervezcsi és -irányítási osztály

ellátásért felelős / ellátásért 
felelősök képviselője / víziközmű-

Viziközmű-szolgáltató megnevezése. Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Ivóvíz
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)
Víziközmü-rendszer kódja: ** DRV V 524

Fontossági
sorrend

Beruházás megnevezése
Vízjogi létesítési 

/elvi engedély 
száma

Az érintett ellátásért 
felelős(ök) megnevezése

Tervezett 
nettó költség Forrás megnevezése

Megvalósítás
időtartama

Tervezett
időtáv

A beruházás ütemezése a tervezési 
időszak évei szerint

Módosítás indoka

(eFt) Kezdés Befejezés (rövid / 
közép / i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

i Sásd, vízmű belső védterület kialakítása 
kisajátítás, kerítés építés Sásd 1400 Eszközhasználati díj 2021 2021 Rövid X

Megrendelés
megtörtént,
megvalósítása
folyamatban.

2 Orgona utca kb 150 fin ivóvízveteték (anyaga 
90 KG PVC) tervezés és kivitelezés Sásd 4 000

Eszközhasználati díj 
és Önkormányzati 

saját forrás
2021 2021 Rövid X Új tétel

3
Új kút kivitelezése (mélység: ~200 m) 
(a szükséges mértékben a 
2019-2021. EHD terhére)

Sásd 30 000
Eszközhasználati díj 

és Önkormányzati 
saját forrás

2021 2021 Rövid X Új tétel

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
**  a Hivatal által a működési en: edél'.ben me ̂ Hárított VKR-kód

F e jle s z t é s i

ü te m

T e r v e z e t t  f e la d a to k  n e t tó  k ö lts é g e  a  t e l je s  

ü te m  t e k in te té b e n  ( e F t )

R e n d e lk e z é s r e  á l ló  f o r r á s o k  

s z á m s z e r ű s í te t t  é r t é k e  a  t e l je s  

ü te m  te k in te té b e n  ( e F t )

I. ü te m 3 5 4 0 0 3 5  4 0 0



Sásd, Pálé Város/Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

..../2021.(....... ) számú határozata

1. Sásd, Pálé Város/Község Önkormányzatának 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 2021-2035. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv 

beruházási tervrészének módosítását elfogadja.

2. Sásd, Pálé Város/Község 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. § szerinti a felhatalmazzuk 

a polgármestert, hogy a 2021-2035. évi gördülő fejlesztés terv beruházási tervrészének 

módosításával kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.- 

t hatalmazza meg

3. A Képviselő Testület egyúttal 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.

Kelt:

polgármester



1. sz melléklet a DRV_V_524 rendszerre vonatkozó 2021-2035. évi GFT 
módosításával kapcsolatos befizetési kötelezettségekről

A Hivatal 1/2014. (III. 4.) számú díjrendeletének 6. § (1) alapján a DRV Zrt. kéri a Tisztelt Önkormányzatot, 
hogy a tárgyi víziközmű-rendszerre vonatkozó 2021-2035. évi gördülő fejlesztési terv módosításával kapcsolatos 
igazgatási szolgáltatási díjak átutalásáról, gondoskodni szíveskedjen az alábbiak szerint, illetve a befizetést 
igazoló bizonylatot a DRV Zrt. részére szíveskedjen eljuttatni.

beruházási tervrész :

• Az utalandó összeg: 7.500 -Ft
• Kedvezményezett: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
• ‘ Számlaszám: 10032000-01714373-00000000
• Közlemény: DRV V 524 vkr 2121-2035. évi GFT mód /BERUH_1/2014. (III. 4.) E) 19.

Vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 
29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 19. számú Egyéb ügyek című táblázata 41. és 42. sora értelmében 
minden gördülő fejlesztési terv esetében szükséges a Területi vízügyi hatóság és a Területi vízvédelmi hatóság 
megkeresése szakhatósági állásfoglalás kérése céljából,
A szakhatósági állásfoglalás díja a BM rendelet 2. mellékletének 14. pontja szerint tervrészenként 18.300,- Ft.

• Az utalandó összeg: 18.300.- Ft
• Kedvezményezett: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
• Számlaszám: 10024003-00283559-00000000
• Közlemény: DRV_V_524 vkr 2021-2035. évi GFT mód BERUH 13/2015. (III. 31.) BM 2) 14. szerint



DRV Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 
Igazgatási és Kommunikációs 
Osztály

8600 Siófok, Tanácsház u. 7., Pf. 59 
+36 84 501 000 | ond@drv.hu |www.drv.hu

Sásd Város Önkormányzata

Dr. Jusztinger János 
Polgármester Úr részére

Hivatali Kapun kérészül 
HK név: SASDONK 
KRID kód: 249834901

Hivatkozási szám: 694777/2021 
Ügyintéző: Kislőrincz Erika 
Telefon: +36 84/501-169 
E-mail dm: kislorincz.erika@drv.hu 
Melléklet: iratminták

módosított tervrész

TÁRGY: A DRV Zrt. által a DRV_V_524 kóddal megjelölt víziközmű-rendszer 2021-2035. évekre 
vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítás-pótlási tervrész módosításának megküldése az 
ellátásért felelős részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A DRV Zrt. az ellátásért felelős önkormányzatok kérésének megfelelően elkészítette, és jelen 
levelünk mellékleteként megküldi a tárgyi víziközmű-rendszer 2021-2035. évi gördülő fejlesztési 
terv felújítás-pótlási tervrész módosításának dokumentációját.

A módosítás oka: a terv olyan feladatot/feladatokat tartalmaz, ahol/amely elmaradó tétel

Fentiek figyelembevételével tisztelettel kérjük az ellátásért felelős önkormányzatot, hogy 

szíveskedjen a módosított GFT-t elfogadni,
a mellékelten megküldött, a Hivatal által elfogadott nyomtatványokat felhasználva a 
tervrész jóváhagyását igazoló, változatlan tartalmú polgármesteri határozatot és annak 
mellékleteit elektronikus aláírással ellátva, valamint az igazgatási szolgáltatási díiak 
befizetését igazoló bizonylatokat a DRV Zrt. részére 2021. december 10. napjáig 
szíveskedjen eljuttatni.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a víziközmű-rendszeren több település is ellátásért felelős, 
akkor a szükséges dokumentumok összegyűjtéséről, a fizetési kötelezettség teljesítéséről és a 
teljes dokumentáció DRV Zrt. felé történő továbbításáról az ellátásért felelősök képviseletére 
jogosult (gesztor) önkormányzatnak kell gondoskodni!

A tárgyi víziközmű-rendszeren érintett települések: Sásd, Pálé
Az ellátásért felelősök képviseletére jogosult (gesztor) a Nemzeti Viziközmű Nyilvántartás 
szerint: Sásd Város Önkormányzata

Cégbíróság: Kaposvári Törvényszék m int cégbíróság 
Cégjegyzékszám: 14-10300050 
Székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.

mailto:ond@drv.hu
http://www.drv.hu
mailto:kislorincz.erika@drv.hu


Amennyiben a döntéshozatal egyeztetést igényel, vagy a GFT-vel kapcsolatban bármilyen 
kérdés felmerül, kollégáink a gft@drv.hu e-mail-címen készséggel állnak rendelkezésére.

A víziközművek műszaki állapotának szinten tartása, fejlesztése hozzájárul a szolgáltatás 
biztonságához és színvonalának növeléséhez, amely mindannyiunk közös érdeke. A GFT 
elfogadásával és végrehajtásával kapcsolatban tett erőfeszítéseiket ezúton is köszönjük.

Siófok, elektronikus időbélyegző szerint.

Tisztelettel:

Raab Gábor
beruházási csoportvezető

Gosztola János
fejlesztéstervezési és -irányítási 

osztályvezető

Elektronikusan aláírta:
Gosztola János

Elektronikusan aláírta:



Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra
FELÚJÍTÁSO K "é s  PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TAltLAZATA

A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 
Fejlesztéstervezési és -irányítási osztály

ellátásért felelős / ellátásért felelősök 
képviselője / víziközmü-szol áltató

Víziközm ü-szolgáltató megnevezése: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Viziközmü-szolgáltatási ágazat megnevezése: Ivóvíz
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Az érintett ellátásért felelős < nkormányzat(ok)
Víziközmü-rendszer kódja: * * DK V V 524

Fontossági
sorrend Beruházás megnevezése

Vízjogi létesítési 
/elvi engedély 

száma

Az érintett ellátásért 
felelős(ök) megnevezése

Tervezett 
nettó költség Forrás megnevezése

Megvalósítás 
idota rtama

Tervezett
időtáv

A beruházás ütemezése a tervezési időszak 
évei szerint

Módosítás indoka

(eFt) Kezdés Befejezés (rövid /
közép / 1 2 i 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 Ivóvízhálózat rekonstrukció. Fáy utca 360 fin, 
DN 9Q-KPE P1Q gerincvezeték

gásd 22 OOQ Eszközhasználati dij 2Q21 2Q21 * Elmaradó tétel

4
rendkívüli helyzetből adódó azonnali 

feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, 
(teljes rendszerre vonatkozóan)

Sásd 1 212 Eszközhasználati díj 2021 2021 Rövid X

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
**  a Hivatal által a működési en edélyben me : illái itott VKR-kód

Fejlesztési
ütem

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes 
ütem tekintetében (eFt)

Rendelkezésre álló források 
számszerűsített értéke a teljes 

ütem tekintetében (eFt)
l. ütem 1212 1212



1. sz melléklet a DRV_V_524 rendszerre vonatkozó 2021-2035. évi GFT 
módosításával kapcsolatos befizetési kötelezettségekről

A Hivatal 1/2014. (III. 4.) számú díjrendeletének 6. § (1) alapján a DRV Zrt. kéri a Tisztelt Önkormányzatot, 
hogy a tárgyi víziközmű-rendszerre vonatkozó 2021-2035. évi gördülő fejlesztési terv módosításával kapcsolatos 
igazgatási szolgáltatási díjak átutalásáról, gondoskodni szíveskedjen az alábbiak szerint, illetve a befizetést 
iaazoló bízom latot a DRV Zrt. részére szfvesked jen eljuttatni.

felújítás-pótlási tervrész :

• Az utalandó összeg: 7.500 -Ft
• Kedvezményezett: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
• Számlaszám: 10032000-01714373-00000000
• Közlemény: DRV V 524 vkr 2121-2035. évi GFT mód /felújítás-pótlási l/2014. (III. 4.) E) 19.



Sásd Város Önkormányzata Város/Község Önkormányzat Képviselő-testületének

..../2021.(....... ) számú határozata

Sásd, Pálé Város/Község Önkormányzat Polgármestere, 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 a 

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2021-2035. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési 

Terv felújítási-pótlási tervrészének módosítását elfogadom.

Kelt:

polgármester



Dunántúli Regionális V ízm ű Zrt. 
Igazgatási és Kommunikációs 
Osztály

8600 Siófok, Tanácsház u. 7., Pf. 59 
+36 84 501 000 | ond@ drv.hu |www.drv.huDRV

Sásd Város Önkormányzata

Dr. Jusztinger János 
Polgármester Úr részére

Hivatali Kapun kérészül 
HK név: SASDONK 
KRID kód: 249834901

Hivatkozási szám: 694294/2021 
Ügyintéző: Kislőrincz Erika 
Telefon: +36 84/501-169 
E-mail cím: kislorincz.erika@drv.hu 
Melléklet: iratminták

módosított tervrész

TÁRGY: A DRV Zrt. által a DRV_S_508 kóddal megjelölt víziközmű-rendszer 2021-2035. évekre 
vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítás-pótlási tervrész módosításának megküldése az 
ellátásért felelős részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A DRV Zrt. az ellátásért felelős önkormányzatok kérésének megfelelően elkészítette, és jelen 
levelünk mellékleteként megküldi a tárgyi víziközmű-rendszer 2021-2035. évi gördülő fejlesztési 
terv felújítás-pótlási tervrész módosításának dokumentációját.

A módosítás oka: a terv olyan feladatot/feladatokat tartalmaz, ahol/amely a megrendelés 
megtörtént, megvalósítása folyamatban.

Fentiek figyelembevételével tisztelettel kérjük az ellátásért felelős önkormányzatot, hogy 

szíveskedjen a módosított GFT-t elfogadni,
a mellékelten megküldött, a Hivatal által elfogadott nyomtatványokat felhasználva a 
tervrész jóváhagyását igazoló, változatlan tartalmú polgármesteri határozatot és annak 
mellékleteit elektronikus aláírással ellátva, valamint az itrazgatási szolgáltatási díiak 
befizetését igazoló bizonylatokat a DRV Zrt. részére 2021. december 10. napjáig 
szíveskedjen eljuttatni.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a víziközmű-rendszeren több település is ellátásért felelős, 
akkor a szükséges dokumentumok összegyűjtéséről, a fizetési kötelezettség teljesítéséről és a 
teljes dokumentáció DRV Zrt. felé történő továbbításáról az ellátásért felelősök képviseletére 
jogosult (gesztor) önkormányzatnak kell gondoskodni!

A tárgyi víziközmű-rendszeren érintett települések: Felsőegerszeg, Sásd
Az ellátásért felelősök képviseletére jogosult (gesztor) a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás
szerint: Sásd Város Önkormányzata

■ ISO Bűül;

Cégbíróság: Kaposvári Törvényszék m int cégbíróság 
Cégjegyzékszám: 14-10300050 
Székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.

mailto:ond@drv.hu
http://www.drv.hu
mailto:kislorincz.erika@drv.hu


Amennyiben a döntéshozatal egyeztetést igényel, vagy a GFT-vel kapcsolatban bármilyen 
kérdés felmerül, kollégáink a gft@drv.hu e-mail-címen készséggel állnak rendelkezésére.

A víziközművek műszaki állapotának szinten tartása, fejlesztése hozzájárul a szolgáltatás 
biztonságához és színvonalának növeléséhez, amely mindannyiunk közös érdeke. A GFT 
elfogadásával és végrehajtásával kapcsolatban tett erőfeszítéseiket ezúton is köszönjük.

Siófok, elektronikus időbélyegző szerint.

Tisztelettel:

Raab Gábor
beruházási csoportvezető

Gosztola János
fejlesztéstervezési és -irányítási 

osztályvezető

\

Elektronikusan aláírta:
Gosztola János

Elektronikusan aláírta:
Raab  G ábo r

mailto:gft@drv.hu


Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra
f e l ú jí t á s o k  e s  PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ t  íb l a z á t a

A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 
Fejlesztéstervezési és -irányítási osztály

ellátásért felelős / ellátásért felelősök 
képviselője / vízi közmű-szol áltató *

V íziközmű-szolgáltató megnevezése: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Víziközmü-szolgáltatási ágazat megnevezése: Szennyvíz
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)
Víziközmü-rendszer kódja. ** DRV S 5118

Fontossági
sorrend Beruházás megnevezése

Vízjogi létesítési 
/elvi engedély 

száma

Az érintett ellátásért 
felelős(ök) megnevezése

Tervezett 
nettó költség Forrás megnevezése

Megvalósítás
időtartama

Tervezett
időtáv

A beruházás ütemezése a tervezési időszak 
évei szerint Módosítás indoka

(eFt) Kezdés Befejezés (rövid / 
közéi' /

i \ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2
Sásd, szennyvíztisztító telep új vezérlés 
kiépítése Scada bejelzéssel. A megvalósulás a 
2019- 2021 használati díjból történik.

Sásd 6 000 Korábbi évek 
eszközhasználati díja 2021 2021 Rövid X Megrendelés megtörtént, 

megvalósítása folyamatban.

3
Köztei illeti átemelőknél 2 db szivattyú pótlása 
(Q= 25 1/s, H= 3 in, P2= 1,3 kW és Q= 30 1/s . 
H= 4 m, P2= 1,8 kW)

Sásd 1 000 Eszközhasználati díj 2021 2021 Rövid X Megrendelés megtörtént, 
megvalósítása folyamatban.

4
rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, 
(teljes rendszerre vonatkozóan)

Sásd 470 Eszközhasználati díj 2021 2021 Rövid X

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

F e jle s z té s i

ü tem

T e r v e z e t t  f e la d a to k  n e ttó  k ö lts é g e  a  te l je s  

ü te m  te k in te té b e n  ( e F t )

R e n d e lk e z é sre  á lló  f o r r á s o k  

sz á m sz e rű s íte tt  é r té k e  a  te l je s  

ü te m  te k in te té b e n  (e F t)

1. ü tem 7 4 7 0 7  4 7 0



1. sz melléklet a DRV_S_508 rendszerre vonatkozó 2021-2035. évi GFT 
módosításával kapcsolatos befizetési kötelezettségekről

A Hivatal 1/2014. (III. 4.) számú díjrendeletének 6. § (1) alapján a DRV Zrt. kéri a Tisztelt Önkormányzatot, 
hogy a tárgyi víziközmü-rendszerre vonatkozó 2021-2035. évi gördülő fejlesztési terv módosításával kapcsolatos 
igazgatási szolgáltatási díjak átutalásáról, gondoskodni szíveskedjen az alábbiak szerint, illetve a befizetést 
igazoló bizon’. latot a DRV Zrt. részére szíveskedjen el uttatni.

felújítás-pótlási tervrész :

• Az utalandó összeg: 7.500 -Ft
• Kedvezményezett: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
• Számlaszám: 10032000-01714373-00000000
• Közlemény: DRV_S_508 vkr 2121-2035. évi GFT mód /felújítás-pótlási 1/2014. (III. 4.) E) 19



Sásd Város Önkormányzata Város/Község Önkormányzat Képviselő-testületének

— /2021.(.......) számú határozata

Felsőegerszeg, Sásd Város/Község Önkormányzat Polgármestere, 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 víziközmü-szolgáltatásról szóló 2011. 

évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2021-2035. időszakra 

elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási tervrészének módosítását elfogadom.

Kelt:

polgármester



DRV Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 
Igazgatási és Kommunikációs 
Osztály

8600 Siófok, Tanácsház u. 7., Pf. 59 
+36 84 501 000 | ond@drv.hu |www.drv.hu

Sásd Város Önkormányzata

Dr. Jusztinger János 
Polgármester Űr részére

Hivatali Kapun kérészül 
HK név: SASDONK 
KRID kód: 249834901

Hivatkozási szám: 694294/2021 
Ügyintéző: Kislőrincz Erika 
Telefon: +36 84/501-169 
E-mail dm: kislorincz.erika@drv.hu 
Melléklet: iratminták

módosított tervrész

TÁRGY: A DRV Zrt. által a DRV_S_508 kóddal megjelölt víziközmű-rendszer 2021-2035. évekre 
vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási tervrész módosításának megküldése az ellátásért 
felelős részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A DRV Zrt. az ellátásért felelős önkormányzatok kérésének megfelelően elkészítette, és jelen 
levelünk mellékleteként megküldi a tárgyi víziközmű-rendszer 2021-2035. évi gördülő fejlesztési 
terv beruházási tervrész módosításának dokumentációját.

A módosítás oka: a terv olyan feladatot/feladatokat tartalmaz, ahol/amely új tétel

Fentiek figyelembevételével tisztelettel kérjük az ellátásért felelős önkormányzatot, hogy 

szíveskedjen a módosított GFT-t elfogadni,
a mellékelten megküldött, a Hivatal által elfogadott nyomtatványokat felhasználva a 
tervrész jóváhagyását igazoló, változatlan tartalmú polgármesteri határozatot és annak 
mellékleteit elektronikus aláírással ellátva, valamint az igazgatási szolgáltatási díiak 
befizetését igazoló bizonylatokat a DRV Zrt. részére 2021. december 10. napjáig 
szíveskedjen eljuttatni.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a víziközmű-rendszeren több település is ellátásért felelős, 
akkor a szükséges dokumentumok összegyűjtéséről, a fizetési kötelezettség teljesítéséről és a 
teljes dokumentáció DRV Zrt. felé történő továbbításáról az ellátásért felelősök képviseletére 
jogosult (gesztor) önkormányzatnak kell gondoskodni!

A tárgyi víziközmű-rendszeren érintett települések: Felsőegerszeg, Sásd
Az ellátásért felelősök képviseletére jogosult (gesztor) a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás
szerint: Sásd Város Önkormányzata

Cégbíróság: Kaposvári Törvényszék m int cégbíróság 
Cégjegyzékszám: 14-10300050 
Székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7

mailto:ond@drv.hu
http://www.drv.hu
mailto:kislorincz.erika@drv.hu


Amennyiben a döntéshozatal egyeztetést igényel, vagy a GFT-vel kapcsolatban bármilyen 
kérdés felmerül, kollégáink a eft@drv.hu e-mail-címen készséggel állnak rendelkezésére.

A víziközművek műszaki állapotának szinten tartása, fejlesztése hozzájárul a szolgáltatás 
biztonságához és színvonalának növeléséhez, amely mindannyiunk közös érdeke. A GFT 
elfogadásával és végrehajtásával kapcsolatban tett erőfeszítéseiket ezúton is köszönjük.

Siófok, elektronikus időbélyegző szerint.

Tisztelettel:

Raab Gábor
beruházási csoportvezető

Gosztola János
fejlesztéstervezési és -irányítási

osztályvezető

Elektronikusan aláírta:
Gosztola János

ÍN

Elektronikusan aláírta:
Raab Gábor

mailto:eft@drv.hu


A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:

Víziközmü-szolgáltató megnevezése:
Víziközmü-szolgáltatási ágazat megnevezése:
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:
V íziközmü-rendszer kódja:

Gördülő fe'lesztési terv a 2021 - 2035 időszakra 
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Fejlesztéstervczési és -irányítási osztály

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Szennyvíz

Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)
1)UV S 508

ellátásért felelős / ellátásért 
felelősök kél viselője / víziközmű*

Fontossági
sorrend

Beruházás megnevezése
Vízjogi létesítési 

/elvi engedély 
száma

Az érintett ellátásért 
felelős(ök) megnevezése

Tervezett 
nettó költség

(eFt)

Forrás
megnevezése

Megvalósítás
időtartama

Kezdés Befejezés

Tervezett
időtáv

(rövid / 
közép/

A beruházás ütemezése a tervezési 
időszak évei szerint

Módosítás indoka

10 11 12 13 14 15

Orgona utca kb 150 fin szennyvízveteték 
(anyaga 200 KG PVC) tervezés és kivitelezés Sásd 11 000

Használati díj és 
önkormányzati saját 

forrás
2021 2021 Rövid Új tétel

i megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

Fejlesztési
ütem

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes 
ütem tekintetében (eFt)

Rendelkezésre álló források 
számszerűsített értéke a teljes 

ütem tekintetében (eFt)
1. ütem 11000 11000



MEGHATALMAZÁS

Alulírott Dr. Jusztinger János, mint Sásd Város Önkormányzata Önkormányzatának
polgármestere Felsőegerszeg, Sásd Képviselő-testületének....... /2021 (.............) számú
határozatában foglaltak alapján, valamint az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény 14. §-ban foglaltak szerint

teljes hatósági eljárásra szólóan meghatalmazom

a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t (8600 Siófok, Tanácsház utca 7.) a 21-32160-1-002- 
02-04 MEKH kóddal rendelkező DRV_S_508_Sásd szennyvízelvezető és tisztító 
rendszer vonatkozó 2021-2035 évi gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének 
módosításával kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével, különösen:

- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Tv, valamint a végrehajtására 
kiadott 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított önkormányzati 
véleményezés átvételét követően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatalhoz való benyújtásával,

- és a jóváhagyásra irányuló eljárásban való teljes képviselettel.

Jelen meghatalmazás visszavonásig érvényes.

................................../ 20...................

polgármester
meghatalmazó



Felsőegerszeg, Sásd Város/Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

..../2021.(....... ) számú határozata

1. Felsőegerszeg, Sásd Város/Község Önkormányzatának Képviselő testületé, mint a 21- 

32160-1-002-02-04 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 2021-2035. időszakra 

elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészének módosítását elfogadja.

2. Felsőegerszeg, Sásd Város/Község Önkormányzat Képviselő testületé, mint a 21- 

32160-1-002-02-04 MEKH kóddal rendelkező DRV_S_508_Sásd szennyvízelvezető és 

tisztító rendszer ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvény 11. § szerinti a felhatalmazzuk a polgármestert, hogy a 2021-2035. évi gördülő 

fejlesztés terv beruházási tervrészének módosításával kapcsolatos feladatok 

elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg

3 A Képviselő Testület egyúttal 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.

Kelt:

polgármester



1. sz melléklet a DRV_S_508 rendszerre vonatkozó 2021-2035. évi GFT 
módosításával kapcsolatos befizetési kötelezettségekről

A Hivatal 1/2014. (III. 4.) számú díjrendeletének 6. § (1) alapján a DRV Zrt. kéri a Tisztelt Önkormányzatot, 
hogy a tárgyi víziközmű-rendszerre vonatkozó 2021-2035. évi gördülő fejlesztési terv módosításával kapcsolatos 
igazgatási szolgáltatási díjak átutalásáról, gondoskodni szíveskedjen az alábbiak szerint, illetve a befizetést 
igazoló bizonylatot a DRV Zrt. részére szívesked jen el uttatni.

beruházási tervrész:

® Az utalandó összeg: 7.500 -Ft
» Kedvezményezett: Magyar Energetikai és Közmü-szabályozási Hivatal
• Számlaszám: 10032000-01714373-00000000
• Közlemény: DRV_S_508 vkr 2121-2035. évi GFT mód /BERUHJ/2014. (III. 4.) E) 19.

Vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 
29.) Komi. rendelet 1. számú melléklete 19. számú Egyéb ügyek című táblázata 41. és 42. sora értelmében 
minden gördülő fejlesztési terv esetében szükséges a Területi vízügyi hatóság és a Területi vízvédelmi hatóság 
megkeresése szakhatósági állásfoglalás kérése céljából.
A szakhatósági állásfoglalás díja a BM rendelet 2. mellékletének 14. pontja szerint tervrészenként 18.300,- Ft. 

e Az utalandó összeg: 18.300.-Ft
• Kedvezményezett: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
• Számlaszám: 10024003-00283559-00000000
• Közlemény: DRV_S_508 vkr 2021-2035. évi GFT mód BERUH 13/2015. (ín. 31.) BM 2) 14. szerint


