
T e r v e z e t
Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../20...(........ ) önkormányzati rendelete
A lakástámogatásokról szóló 2/2008.(IV.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vázsnok Község Képviselő-testülete a lakástámogatásokról szóló 2/2008.(IV.7.) önkormányzati 
rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

l-§

A lakástámogatásokról szóló 2/2008.(IV.7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) 
bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép.

„(2) A vissza nem térítendő támogatás mértéke lakásépítés vagy lakásvásárlás esetén 100 ezer forint, 
mely gyermekes családok esetében gyermekenként 20 ezer forinttal növelhető. A tatarozási 
támogatás mértéke a tervezett építési munka, a bekerülési költség 50 %-a, maximum 400 ezer forint. 
A tatarozási támogatás feltétele a tervezett felújítás megkezdése, a bekerülési költség saját erőnek 
minősülő további 50 %-ának felújítási munkadíjként vagy anyagköltségként történő ráfordítása. A 
képviselő-testület a tatarozási támogatás összegét a maximális támogatás mértékéig a kérelem 
benyújtásakor már teljesített, számlával igazolt lakáskorszerűsítési kiadások összegével azonos 
összegben állapítja meg.”

2 - §

A lakástámogatásokról szóló 2/2008.(IV.7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) 
bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép.
„(1) A kérelmeket a rendelet mellékletében foglalt tartalommal folyamatosan lehet beadni, azokat a 

benyújtástól számított 30 napon belül a képviselő-testület bírálja el, a rendelkezésre álló 
költségvetési előirányzat keretein belül. Tatarozási támogatás iránti kérelem melléklete a 
bekerülési költség 50 %-ának az igazolása, mely a kérelmező nevére szóló, a tatarozási munka 
megkezdését igazoló számla lehet.”

3-§

A R. e rendelet melléklete szerinti melléklettel egészül ki.

4 .§

A R. 4. § (4) bekezdésének harmadik mondata helyébe a következő rendelkezés lép.

„Meghiúsul a tatarozás, ha a munkákat a támogatás kifizetésétől számított 15 hónapon belül fejezik 
be.”

5-§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
Rendelkezéseit a még el nem bírált kérelmekre is alkalmazni kell.

Vázsnok, 2020



Gombár József 
polgármester

Dr. Kajdon Béla 
jegyző

melléklet

Vázsnok Község Önkormányzata részére
K é r e l e m

Tisztelt Képviselő-testület!
Alulírott(ak)
1 ............................................................................................ (név, leánykori név)
.......................................................................................................... (születési hely, idő)
...................................................................................................................(anyja neve)
........................................................................................................................... (lakcím)
2 ............................................................................................ (név, leánykori név)
.......................................................................................................... (születési hely, idő)
....................................................................................................................... (anyja neve)
........................................................................................................................... (lakcím)
mint Vázsnok községben letelepedni kívánók támogatást kérek (ünk): (a megfelelő aláhúzandó)

A) új, önálló lakás építéséhez, V ázsnok,.......................utca/köz/dűlő .... szám alatti ingatlanra,
B) lakás vásárlásához, V ázsnok,.........................utca/köz/dűlő .... szám alatti ingatlanra,
C) lakás tatarozásához, V ázsnok,............... utca/köz/dűlő.......szám alatti ingatlanra.

C) pont szerinti esetben a tatarozás során tervezett munkálatok fajtája és megnevezése:
CA) külső tatarozás:

CB) belső tatarozás

CC) fürdőszoba kialakítása:...........................................................................................................................

CD) fűtéskorszerűsítés:...................................................................................................................................

A lakásvásárlás/építés/tatarozás tervezett összköltsége:.............................. Ft
Tatarozás esetén a kérelem benyújtásáig elvégzett munkák, beszerzett anyagok felsorolása, melyet 
számlával igazolok:

Az együtt élő, költöző családtagok neve:

Alulírott(ak) nyilatkoz(unk) arról, hogy Vázsnok közsében kíván(unk) élni, a kérelem benyújtását 
megelőző 5 évben én (mi) vagy együtt költöző családtagunk Vázsnok Község Önkormányzatától 
lakáscélú támogatásban (a megfelelő aláhúzandó)
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a) részesült(em)
b) nem részesült(em).
A támogatás folyósítását .......................
(kérjük).
Vázsnok, 20.........................

kérelmező aláírása kérelmező aláírása
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Szociális Tűzifa 2020.
Igényelhető mennyiségek

Település köbméter Önerő
Felsőegerszeg 34
Meződ 22 27 940 Ft
Pálé 22
Sásd 350 444 500 Ft
Varga 34
Vázsnok 24 30 480 Ft



DRV Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 
Igazgatási és Kommunikációs 
Osztály www.drv.hu

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

Vázsnok Község Önkormányzata
Gombár József 
polgármester részére

Hivatali Kapun keresztül: VAZSNOK

H í v . szám: 694930-20 
Melléklet: 2021-2035. évi GFT 

iratminták 
1. sz. melléklet

Tárgy: A DRV_V_627_Vázsnok vízmű megnevezésű víziközmű-rendszerre vonatkozó 2021-2035.
évi gördülő fejlesztési terv megküldése az ellátásért felelősök képviselője részére

Tisztelt Polgármester Úr!

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 2021-2035. 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. idevonatkozó 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 figyelembevételével tisztelettel kérjük az ellátásért felelős önkormányzatot, hogy

jelen levelünk kézhezvételét követő 30 napon belül szíveskedjen a GFT-t elfogadni,
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Cégjegyzékszám: 14-10300050 
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a mellékelten megküldött, a Hivatal által elfogadott nyomtatványokat felhasználva a 
tervek jóváhagyását igazoló, változatlan tartalmú képviselő-testületi határozatot és annak 
mellékleteit elektronikus aláírással ellátva, valamint az igazgatási szolgáltatási díjak 
befizetését igazoló bizonylatokat a DRV Zrt. részére szíveskedjen eljuttatni legkésőbb 
2020. augusztus 31. napjáig.

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 gesztorönkormányzat feladatait a Vksztv. egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. évi (II. 27.) Kormányrendelet 90/B §-a rögzíti:

(1) Ha a víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős is tulajdonnal rendelkezik, a víziközmű
rendszerre vonatkozó terv elkészítésének kötelezettsége a Vksztv. 5/G. § szerint meghatározott 
ellátásért felelős képviselőt terheli.
(2) A képviselő az általa képviselt ellátásért felelősnek legalább 15 napos véleményezési határidőt 
biztosít.
(3) Ha a véleményezésre jogosult határidőn belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a 
tervet elfogadta.
(4) A terv elkészítésének költségeit a Vksztv. 11. §-a szerint a gördülő fejlesztési terv készítésére 
és benyújtására kötelezett viseli. Több kötelezett esetén az ellátásért felelősök egyetemlegesen 
viselik a terv elkészítésének költségeit.

A tárgyi víziközmű-rendszeren érintett települések: Vázsnok
Az ellátásért felelősök képviseletére jogosult (gesztor) a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás szerint: 
Vázsnok Község Önkormányzata.

Társaságunk tájékoztatja a Tisztelt Önkormányzatot, hogy a GFT jóváhagyására irányuló eljárás 
igazgatási szolgáltatási díjak megfizetését vonja maga után, amelynek részleteit az 1. számú melléklet 
tartalmazza.

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:

Krizsán György
fejlesztési főmérnök

Kovács Anita
igazgatási és kommunikációs vezető

Elektronikusan alá'rta: Elektronikusan aláírta:
rirsán György Kovács Anita

mailto:gft@drv.hu


Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

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

ellátásért felelős / ellátásért felelősök 
képviselője / víziközmű-szo lgáltató

Vízi közmű-szolgáltató megnevezése: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Ivóvíz
A Vksztv. 11 § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Az érintett ellátásért felelős Önkormánvzat(ok)
Víziközmü-rendszer kódja ** DRV V 627

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

(eFt) Kezdés Befejezés (rövid / közép / hosszú) 1 2 3 l 5 (> n % 0 10 11 i: 13 14 15

1
Vázsnok. vízmű belső védterület kialakítása 
kisajátítás, kerítés építés. A megv alósulás a 
2017-2021 évi használati díjból történik

Vázsnok 1 000 Korábbi évek 
eszközhasználati díja 2021 2021 Rövid X

3 Víztiszító. vízkezelő műveken történő 
beruházás Vázsnok 400 Eszközhasználati díj 2022 2025 Közép X X X X



Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

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

ellátásért felelős / ellátáséit felelősök 
képviselője / viziközmű-szolgáltató *

Viziközmű-szolgáltató megnevezése: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Víziközmü-szolgáltatási ágazat megnevezése. Ivóvíz
A Vksztv. 11. íj (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)
Víziközmű-rendszer kódja: ** DRV V 627

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

(eFt) Kezdés Befejezés (rövid / közép / hosszú) 1 : 3 4 6 7 .5 ö 10 11 12 13 14 15

2
rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, 
(teljes rendszerre vonatkozóan)

Vázsnok 24 Eszközhasználati díj 2021 2021 Rövid X

4 A vízi közmű rendszeren lévő szivattyút k) 
felújítása, pótlása. Vázsnok 500 Eszközhasználati díj 2022 2025 Közép \ V ..

5 A vízjközmü rendszeren lévő szivattyúik) 
felújítása, pótlása. Vázsnok 2 500 Eszközhasználati díj 2026 2035 Hosszú X \ X X X X X X X X

10 Ivóvízhálózat rekonstrukciók Vázsnok 1 000
Eszközhasználati díj 
és Önkormányzati 

saját forrás
2026 2035 Hosszú X v X XX X X X X X

11 Erősáramú berendezések, hálózatok 
rekonstrukciói Vázsnok 1 000

Eszközhasználati díj 
és Önkormányzati 

saját forrás
2026 2035 Hosszú X X \ X X X X X X X



Vázsnok Község/Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

..../2020.(....... ) határozata

Vázsnok Község/Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 11 -07074-1 -001 - 

00-14 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_627_Vázsnok 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 

felújítási-pótlási és beruházási tervrészét elfogadja és a Gördülő Fejlesztési Tervben 

meghatározott, 2021. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli.

Amennyiben a Gördülő Fejlesztési Tervben foglalt tételek meghaladják az éves 
használati díj összegét, akkor a többletforrást az Önkormányzat

1. a 2020. év előtti fel nem használt, használati díj terhére biztosítja.

(vagy)

2. egyéb saját forrásból biztosítja,
forrás megnevezése:...................................................................................................

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



DRV Zrt.
Nysz: T02-0I N08v3

Fejlesztéstervezési és -irányítási Osztály

Megrendelés

Vázsnok Község Önkormányzata (7370 Vázsnok, Római u. 14.) mint ellátásért felelős 
megrendeli, a DRV Zrt. pedig elvállalja a településhez tartozó DRV_V_627 ivóvíz rendszeren 
az alábbiakban részletezett munkákat:

A megrendelés kiadásakor rendelkezésre álló információk alapján a beruházási munka 
ellenértéke:

1 000 000+ ÁFA, azaz Bruttó 1 270 000 Ft

GFT
szerinti

prioritási
szám

Műszaki tartalom Nettó
összeg

Bruttó
összeg

1
Vázsnok, vízmű belső védterület kialakítása 
kisajátítás, kerítés építés. A megvalósulás a 2017- 
2021 évi használati díjból történik.

1 000 000 1 270 000

A megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti vállalkozási díj előzetesen bekért tájékoztató 
árajánlaton alapul, amely a végleges ajánlat beérkezésekor változhat. Amennyiben a végleges 
ajánlat összege meghaladja a fent hivatkozott díj mértékét, úgy a DRV Zrt. egyeztetést 
kezdeményez az Önkormányzattal a végleges vállalkozási díj elszámolása tárgyában.

Teljesítési határidő: 2021.12.31.

Jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 
az irányadóak.

Kelt:.....................................................

Önkormányzat nevében


