
1. sz melléklet a DRV_S_603 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. 

 

Felújítás-pótlási tervrész :  
 

 Az utalandó összeg: 7.500 -Ft 

 Kedvezményezett: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

 Számlaszám: 10032000-01714373-00000000 

 Közlemény: DRV_S_603 vkr 2121-2035. évi GFT mód /FP_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_S_603 vkr 2021-2035. évi GFT mód FP  13/2015. (III. 31.) BM 2) 14. szerint 

 



1. sz melléklet a DRV_V_613 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_613 vkr 2121-2035. évi GFT mód /beruházási_1/2014. (III. 4.) E) 19.  

 

 

 

 
 



1. sz melléklet a DRV_V_613 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. 

 

felújítás-pótlási tervrész : 
 

 

 Az utalandó összeg: 7.500 -Ft 

 Kedvezményezett: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

 Számlaszám: 10032000-01714373-00000000 

 Közlemény: DRV_V_613 vkr 2021-2035. évi GFT mód /FP_1/2014. (III. 4.) E) 19.  

 

 

 

 
 

 


