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Tisztelt Képviselő-testület!
A 2012. február 24-én kelt levelében Szabó Loránd kezdeményezte a Képviselőtestület által a 2012. február 23-i ülésen elfogadott, „A dombóvári viziközműszolgáltatóhoz kapcsolódó tulajdonosi döntések” tárgyban hozott 62/2012. (II. 23.)
számú határozat ismételt megtárgyalását.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35. § (3) bekezdése
biztosítja a polgármester számára ezt a jogkört: „(3) A polgármester, ha a képviselőtestület döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, ugyanazon ügyben egy
alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását. A kezdeményezést az
ülést követő három napon belül nyújthatja be, a képviselő-testület a benyújtás napjától
számított tizenöt napon belül dönt.”
A 2012. március 8-i rendkívüli ülésre benyújtott előterjesztésében foglaltak alapján
Szabó Loránd megítélése szerint a döntés sérti az önkormányzat érdekeit, mivel azon
települések – Kaposszekcső, Csikóstőttős, Kapospula – fogyasztóinak is részt kellene
vállalni a KIOP 1.1.1. F-2004-11-0001/2 azonosítószámú Dombóvári Ivóvízminőségjavító program projekt keretében megvalósított létesítmények és technológiai
berendezések értékcsökkenésének megtérítéséből, akik ennek a beruházásnak a
haszonélvezői, mivel a településük a dombóvári hálózathoz csatlakozik. Egyébként
Kaposszekcső és Csikóstőttős Községek Önkormányzatai 2008-ban hozzájárultak az
projekt önrészéhez a fogyasztói létszámhoz képest arányosan.
A testület megbízta a Pénzügyi Bizottságot, hogy könyvvizsgáló igénybevételével
vizsgálja meg a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. díjképzési módszerét
arra vonatkozóan, hogy az ivóvíz esetében beszámítható-e a Kft. által kifizetett bérleti
díj az ivóvízrendszert használó valamennyi településre kiterjedően. A Pénzügyi
Bizottság úgy döntött, hogy a vizsgálathoz három könyvvizsgálótól kér be ajánlatot:
1. D-Audit Könyvvizsgáló Kft.
2. EDICONT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Betéti Társaság
3. Moosz Melinda könyvvizsgáló
A legjobb ajánlatot Moosz Melinda adta, véleménye az előterjesztés mellékletében
található.
Véleményét a Polgármesteri Hivatal illetékes szakemberei részben vitatják,
álláspontjukat az önkormányzat könyvvizsgálója, Szabó Edit is megerősítette. A
Hivatal megítélése szerint a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat
vagyontárgyaira vonatkozó értékcsökkenés mértékének meghatározását a számviteli
politikának kell tartalmaznia. Az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 249/2000. (XII.24.) Korm.
rendeletben foglaltak szerint az államháztartás szervezetének szakmai feladatai és
sajátosságai figyelembevételével kell kialakítania és írásban szabályoznia számviteli
politikáját. A Korm. rendelet 8. § (5) bek. f) pontja szerint a számviteli politikában
rögzítendő, mi tekintendő figyelembeveendő szempontnak a terven felüli

értékcsökkenés elszámolása tekintetében. A számviteli politikában kell meghatározni
azon eszközök körét, melyek esetében az értékcsökkenést a várható használati idő
alapján számolja el a szervezet. Az eszközök értékcsökkenésére a vonatkozó
szabályokat a Korm. rendelet 30. §-a tartalmazza. A (2) bekezdés alapján az
értékcsökkenést az immateriális javak, a tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre
átadott eszközök után negyedévenként, az a)-k) pontokban meghatározott leírási
kulcsok alapján, a tényleges használatnak megfelelően időarányosan kell elszámolni.
Az értékcsökkenés mértéke:
- épületeknél:
2%
- építményeknél:
3%
- gépek, berendezések esetében:
14,5%
- számítástechnikai eszközök esetében:
33%
Amennyiben az adott immateriális jószág, tárgyi eszköz és az üzemeltetésre, kezelésre
átadott eszköz az államháztartási szervezet tevékenységét várhatóan tovább szolgálja,
mint a leírási kulcsok alapján számított használati idő, akkor az államháztartás
szervezete a tervezett használati idő figyelembevételével kisebb mértékben is
megállapíthatja az általa alkalmazott lineáris leírási kulcsot. Az értékcsökkenés
mértékének megállapításáról és mértékéről a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm.rendelet előírásai alapján a számviteli
politikának és nem egy szerződésnek kell rendelkeznie. Az értékcsökkenés mértékét a
számviteli politikában szereplő kulcsok számításával kell megállapítani, a Dombóvár
és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. által megállapított kulcsok nem lehetnek
hatással az önkormányzat által rögzített kulcsokra. A számviteli politikában a
Dombóvári Ivóvízminőség-javító Program keretében aktivált eszközökre számított
értékcsökkenés mértéke a várható használati időtartam alapján került meghatározásra.
Az értékcsökkenés mértékére a törvényi előírások alapján a „beruházás elvárt
megtérülése” nem lehet hatással. Szabó Loránd polgármester 2007. február 12-én kelt
levelében az eszközök valós élettartamának legalább 30 évet, egyes részei esetében 50
életévet jelölt meg. A számviteli politikában meghatározott kulcsok ennek az
élettartamnak felelnek meg:
épületek
2%
élettartam 50 év
építmények
3%
élettartam 33,3 év
berendezések
gépészet, számítástechnika 6,5% élettartam 15,4 év

A fenti értékcsökkenési kulcsokkal számított értékcsökkenés összegét az irányító szerv
valamennyi eszközkarton esetében ellenőrizte és jóváhagyta. Sajnos Szücs István
vízgazdálkodási szakértő által megjelölt és a számviteli politikában is elfogadott
élettartam sem felel meg valamennyi esetben a valóságnak. A IV. számú vízműtelepen
tönkrement szintérzékelő cseréjével kapcsolatban az Energia Központ Nonprofit Kft. a
6,5%-os leírási kulcsot besorolási hibának minősíti, illetve megjegyzi, hogy az
alkalmazott leírási kulcsok nem felelnek meg a korábbi tapasztalatoknak, a cég által
használt nem KIOP-os berendezések leírási kulcsának, illetve a projekt
megvalósíthatósági tanulmányban szereplő 33%-os leírási kulcsnak. A fentiek alapján
a Hivatal nem javasolja az eddigi számviteli politika módosítását, mivel nem áll
rendelkezésre olyan dokumentum, mely megfelelően alátámasztaná a használati idő
ilyen mértékű emelését (például épületek esetében 50 év növelés). A Hivatal az ívóvíz
szolgáltatás árképzésével kapcsolatban azzal a megjegyzéssel élt a könyvvizsgáló
véleményére, hogy a pályázatban meghatározott mutatók (fenntarthatóság)
számításánál figyelembe lett véve Kapospula és Kaposszekcső település is. A
Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. nyilatkozott arról, hogy a
létesítmények többletköltség igényét befogadják. A Dombóvár és Környéke Víz- és
Csatornamű Kft. 2008. január 30-i taggyűlésének előkészítő anyaga már tartalmazta
Kapospula ivóvíztermelés fogyasztói árképzése esetében a KIOP-os beruházás
közműhasználati díját.
A fentiek alapján a következők állapíthatók meg: tekintettel arra, hogy a KIOP 1.1.1.
F-2004-11-0001/2 azonosítószámú Dombóvári Ivóvízminőség-javító program projekt
kapcsán csak Dombóvár Város Önkormányzata kötött támogatási szerződést, a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény értelmében csak
Dombóváron lehet magasabb a díjemelés bruttó 4,2%-nál. Önmagában indokolt, hogy
a többi érintett település fogyasztói is részt vegyenek a használat miatti értékcsökkenés
megtérítéséből, azonban a törvényi rendelkezés miatt ezen településeknél a törvényi
mértéknél magasabban nem emelkedhet a vízdíj. Arra tekintettel, hogy az irányító
szerv a hivatal számviteli politikájában foglalt értékcsökkenési kulcsokat fogadta el,
nem javasolt ezek megváltoztatása, a visszamenőleges módosítás mindenképpen
aggályos és elkerülendő, illetve látható, hogy a jelenleg alkalmazott értékcsökkentési
kulcsot inkább szigorítani kellene a berendezések esetében. Javaslom az üzemeltetési
szerződés módosítását a Hivatal számviteli politikájában szereplő értékcsökkenési
értékeknek megfelelően. Így tulajdonképpen a korábbi döntés helytálló, azonban
abban a bérleti díj és az ivóvíz szolgáltatás díja 10 hónapra tekintettel kerül
meghatározásra, viszont ebből már két hónap eltelt, így még magasabb díjat kell
meghatározni. Az ülés időpontjáig a Hivatal munkatársai pontosan kiszámolják a
javasolt díjakat. A korábbi határozat II. pontja már nem aktuális, mivel a testület már
elfogadta a Dombóvári Sportiskola Egyesület 2012. évi támogatását.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadására kérem a Tisztelt Képviselőtestületet.

Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 62/2012. (II. 23.) számú
határozatát a polgármesternek a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 35. § (3) bekezdése alapján benyújtott kezdeményezésére ismételten
megtárgyalta, és annak alapján a következő döntést hozza:
1.) A Képviselő-testület a 62/2012. (II. 23.) számú határozatának 1. pontját az
alábbiak szerint módosítja:
1.) Az önkormányzati tulajdonú viziközművekből a cég által szolgáltatott ivóvíz, és
a cég által a csatornaművekkel biztosított szennyvízelvezetés, -tisztítás és kezelés szolgáltatás díjait Dombóvár vonatkozásában – 2012. május 1-től való
alkalmazással – az alábbiak szerint fogadja el:
a) a víziközműből szolgáltatott ivóvíz általános forgalmi adóval, vízterhelési díj
nélkül számított legmagasabb egységnyi díjtétele:
aa) lakossági, intézményi, nonprofit fogyasztók részére: ……,-Ft/m³,
ab) vállalkozói fogyasztók részére:
……,-Ft/m³,
b) a csatornaművek által szolgáltatott szennyvízelvezetés, -tisztítás és -kezelés
szolgáltatás általános forgalmi adóval számított legmagasabb egységnyi
díjtétele:
ba) lakossági, intézményi, nonprofit fogyasztók részére: 358,19,-Ft/m³,
bb) vállalkozói fogyasztók részére:
504,72,-Ft/m³.”
2.) A Képviselő-testület a 62/2012. (II. 23.) számú határozatának II. pontját
visszavonja, többi pontját megerősíti.
3.) A Képviselő-testület kezdeményezi a Dombóvár és Környéke Víz- és
Csatornamű Kft.-vel a dombóvári víziközmű rendszer üzemeltetésére kötött
szerződés módosítását, miszerint a Dombóvár Város Polgármesteri Hivatalának
számviteli politikája szerint értékcsökkenési értékek kerüljenek alkalmazásra az
üzemeltetett rendszer egyes elemei tekintetében. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert, hogy az irányító hatóság jóváhagyása esetén
kösse meg a szerződésmódosítást. A Képviselő-testület felhatalmazza az
Önkormányzat képviseletében eljáró képviselőt, hogy a Dombóvár és Környéke
Víz- és Csatornamű Kft. taggyűlésén kezdeményezze a dombóvári víziközmű
rendszer üzemeltetésére kötött szerződés módosítását a jelen pontban foglaltak
szerint, és az irányító hatóság jóváhagyása esetén annak elfogadása mellett
szavazzon.
Határidő: 2012. szeptember 31.
Felelős: Polgármester, Tóthné Sudár Beáta képviselő
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda
Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.

Hegedüs Csaba
bizottsági elnök

