From: Igazgatási és Kommunikációs Osztály [mailto:ond@drv.hu]
Sent: Thursday, May 6, 2021 8:03 AM
To: Undisclosed recipients:
Subject: 2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. május 3. napján a vízgazdálkodásért felelős miniszter – a
pénzügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdet a
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 2.1.1. jogcíme szerinti Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásra.
A pályázati kiírást jelen levelünkhöz csatoljuk.
A pályázat célja azon települések támogatása, ahol a víziközmű-szolgáltató által végzett
lakossági közműves ivóvízellátás, a szennyvíz elvezetés és tisztítás költségei a víziközműszolgáltatásból származó lakossági felhasználásból származó árbevételt jelentősen meghaladják.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 25.
A fentiekre és a rövid határidőre tekintettel az alábbi munkamenetet javasoljuk:
Mivel az önkormányzatok saját hatáskörben külön pályáznak, ezért szükséges – az önkormányzati
és állami tulajdonú víziközmű-rendszer esetén is – a képviselő-testületi vagy polgármesteri határozat meghozatal a pályázaton való indulásról (határozat minták csatolva).
A pályázati kiírásban szereplő nyilatkozatokat legkésőbb 2021. május 19. napjáig hivatali kapun
keresztül, a pályázati adatlapokat 2021. május 19. napjáig elektronikus levélként (e-mailben)
fogja a Társaság megküldeni azon önkormányzat részére, amelyek jogosultak pályázat
benyújtására.
· A pályázatokat az önkormányzatok legkésőbb 2021. május 25. napjáig a Magyar Államkincstár
által üzemeltetett ÖNEGM nevű elektronikus rendszerbe töltik fel, és ezzel egy időben az
elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatás általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény előírásainak megfelelően elektronikus hitelesítéssel ellátottan nyújtják be a Magyar
Államkincstár MAKPER elnevezésű (KRID azonosító: 434024334) hivatali kapuján keresztül.
A határidő elmulasztása jogvesztő!
Jelen tájékoztatást a DRV Zrt. szolgáltatási területén elhelyezkedő valamennyi önkormányzatához
eljuttatjuk. A pályázat benyújtására azok az önkormányzatok lesznek jogosultak, melyeknél a
tervezett fajlagos ráfordítások meghaladják a pályázati kiírásban megjelölt küszöbértékeket. A
DRV Zrt. a pályázat benyújtására jogosult önkormányzatokat hivatali kapun keresztül
fogja tájékoztatni 2021. május 19. napjáig.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a 2021. május 25-i határidő lejárta után beadott pályázatok
elutasításra kerülnek és a település nem részesülhet 2021. évben állami támogatásban!
Fentiek figyelembe vételével kérjük, hogy a pályázat benyújtásáról a pályázati kiírásban
részletezett módon gondoskodni szíveskedjen!
Segítő és gyors együttműködésüket ezúton is köszönjük!
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