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Tisztelt Képviselő-testület!
A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője 2012. január 27-re
összehívta a cég taggyűlését, melynek anyagát 2012. január 20-án jutatta el a
Polgármesteri Hivatal részére. A testület 2012. január 26-i rendkívüli ülésén nem
tárgyalta az előterjesztést, így a január 27-i taggyűlésen nem került sor
döntéshozatalra.
A cég ügyvezetője az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tett javaslatot:
1. Víziközmű szolgáltatásról szóló törvény 76. § (1) b) pont szerinti víz- és
csatornadíj változások
2. KIOP-os bérleti díj változások a szolgáltatási díj részeként
3. Uszodafinanszírozás, működtetés – mint másodlagos tevékenység
4. Távhő ellátó rendszer – mint másodlagos tevékenység
5. Bérkompenzáció a 299/2011. Kormányrendelet szerint
- bérkompenzáció kívüli bérfejlesztési lehetőség,
- kafetéria keret változása
6. A viziközmű szolgáltatásról szóló törvényből erdő feladatok
7. Egyebek
A 6. napirendi pont kapcsán az ügyvezető szóbeli tájékoztatást kíván adni, a 7.
ponthoz szintén nem érkezett írásos dokumentum.
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Víziközmű szolgáltatásról szóló törvény 76. § (1) b) pont szerinti víz- és csatornadíj
változások
A cég részéről beküldött anyag:
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2011. december 31-én lépett hatályba a víziközművekre vonatkozó, már régóta
tervezett új ágazati jogszabály, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény. Rendelkezéseinek többsége csak 2012. július 1-jétől él, de a már hatályos
szabályok is jelentősen befolyásolják a területet érintő döntéseket. Ez leginkább az
ármegállapításra igaz, mivel az önkormányzat joga e téren megszűnt, a díjakat a
jövőben miniszteri rendelet határozza meg. Mindaddig, amíg ez a jogszabály nem
születik meg, addig a törvény átmeneti rendelkezései szerint lehetséges az árak
meghatározása: a miniszteri rendelet hatálybalépéséig a víziközmű-szolgáltató a 2011.
december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt
mértékű ivóvízdíjat, csatornadíjat alkalmazhat, illetve ha 2011. december 31-ig
létrejött, víziközmű-beruházásra vonatkozó szerződés alapján - szerződésben vállalt
kötelezettségként - a víziközmű pótlási fedezetét vagy a beruházás finanszírozásához
igénybe vett külső forrás hitelszolgálati fedezetét a víziközmű-szolgáltatás díjába be
kell építeni, akkor a víziközmű-szolgáltató a 4,2%-os buruttó díjemelésen kívül is
jogosult - a szerződésben foglaltaknak megfelelően - a víziközmű-szolgáltatás 2011.
december 31-én alkalmazott díját megemelni.
A Kft. az elmúlt év decemberében javaslatot tett az árak növelésére.
Az indítványozott díjemelés mértéke 6% körül alakult, a nettó díjakat alapul véve
pontosan a következők szerint:
Ivóvízdíj lakossági, intézményi, nonprofit fogyasztók esetén:
Ivóvízdíj vállalkozói fogyasztók esetén:

6,39%
6,33%

Szennyvízelvezetési díj lakossági, intézményi, nonprofit fogyasztók esetén: 6%
Szennyvízelvezetési díj vállalkozói fogyasztók esetén:
6%
A decemberi 15-i és 29-i ülésekre készített előterjesztésekben a cég indokai
megtalálhatók, az indítványt tartalmazó előterjesztést végül nem tárgyalta a testület.
A Dombóvár és Környéke Víz-és Csatornamű Kft. 2012. január első napjaiban
tájékoztatta az intézményeket és nonprofit szervezeteket arról, hogy a 2011. évi CCIX.
törvény 64.§-ában foglaltak alapján 2012. január 1-jétől a vállalkozókra érvényes
vízdíjat kötelesek fizetni. A Kft. ügyvezetője azt a tájékoztatást adta, hogy a fenti
szabály alkalmazásával kapcsolatban egységes álláspont vagy központilag kiadott
állásfoglalás nincs, viszont más szolgáltatókkal együtt az a véleménye, hogy az
intézmények és nonprofit szervezetek a vállalkozókra érvényes díjat kötelesek
megtéríteni. Hivatkozott arra is, hogy amennyiben a díjat nem ennek megfelelően
szedik be, akkor felelősek lesznek az esetlegesen ebből fakadó bevétel (és így
adóhiány) miatt. A Kft. hivatkozik a törvény lakossági fogyasztóra vonatkozó
definíciójára:
Lakossági felhasználó az a természetes személy felhasználó, aki a víziközműszolgáltatást nem jövedelemszerző gazdasági tevékenységhez veszi igénybe, valamint
a társasház és a lakásszövetkezet.
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A törvény rendelkezései a víziközmű-szolgáltatások díjának miniszteri rendelettel
történő meghatározására vonatkoznak. A szolgáltató kizárólag arra kapott
felhatalmazást, hogy a 2011. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest
legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt mértékű díjat alkalmazzon. A szolgáltató a díjjal
kapcsolatos – és e tekintetben rá nem vonatkozó – rendelkezések közül egyet kiemel,
míg a többire nincs figyelemmel (nem is lehet), így pl.: a kéttényezős díjra. A cég
javaslata az, hogy a 2011. december 31-én alkalmazott árakra, és a 4,2%-on felül a
KIOP 1.1.1. F-2004-11-0001/2 azonosítószámú Dombóvári Ivóvízminőség-javító
program projekt keretében megvalósult létesítmények és technológiai berendezések
bérleti díj növelésére tekintettel fogadja el a testület az új díjakat. A 2012. bérleti díjjal
az előterjesztés következő része foglalkozik, az alábbi díjakban ez bruttó 39,84,-Ft/m3,
ami a Polgármesteri Hivatal számításai szerint nem megfelelő.
A díjak február 1-től az alábbiak szerint alakulnának a vízmű elképzelése szerint:
Ivóvízdíj:
Fogyasztói
csoport
Lakossági,
intézményi,
nonprofit
fogyasztók
Vállalkozói
fogyasztók

Mértékegység

2011. évi
bruttó díj

2012. évi
bruttó díj

Bruttó
eltérés

Ft/ m³

359,375

380,37

5,84%

Ft/ m³

421,875

445,49

5,59%

Ezen felül fizetendő a vízterhelési díj, bruttó 15,-Ft/m3.
Szennyvízelvezetési díj:
Fogyasztói
csoport
Lakossági,
intézményi,
nonprofit
fogyasztók
Vállalkozói
fogyasztók

Mértékegység

2011. évi
bruttó díj

2012. évi
bruttó díj

Bruttó
eltérés

Ft/ m³

343,75

358,19

4,2%

Ft/ m³

484,375

504,72

4,2%
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KIOP-os bérleti díj változások a szolgáltatási díj részeként
A cég részéről beküldött anyag:
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Dombóvár város ivóvízellátását szolgáló, az önkormányzat törzsvagyonát képező
víziközmű rendszer üzemeltetője már a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű
Kft.. Az üzemeltetésre átadott víziközmű rendszer magában foglalja a KIOP 1.1.1. F2004-11-0001/2 azonosítószámú Dombóvári Ivóvízminőség-javító program projekt
keretében megvalósított létesítményeket és technológiai berendezéseket is. A
vonatkozó üzemeltetési szerződés értelmében az üzemeltető az általa használatába vett
vagyon használatért köteles a tulajdonos önkormányzat részére bérleti díjat fizetni.
A városi víziközmű-vagyonnal kapcsolatos, 2008. december 4-én kelt, felek által
kölcsönösen elfogadott üzemeltetési szerződés 3.1.4. pontja értelmében, az
üzemeltetett víziközmű rendszer bérleti díját illetően évről évre megállapodást kell
kötni az üzemeltetőnek és a tulajdonos önkormányzatnak a megelőző év december 31ig.
Január elején a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-vel egyezetésre került
sor a bérleti díj tekintetében. Ennek alapján a Polgármesteri Hivatal áttekintette a
Tiszta ivóvizet mindenki poharába Dombóvári ivóvízminőség-javító program
keretében aktivált eszközökre számított értékcsökkenés összegét.
A Polgármesteri Hivatal a tervezett használati idő figyelembevételével és Szücs István
vízgazdálkodási szakértő javaslatára a gépek, berendezések esetében az
értékcsökkenést 6,5%-ban állapította meg és 2008. október 1-jén módosította ennek
megfelelően a számviteli politikáját.
Az épületek és építmények esetében a 249/2000. (XII.24.) Korm rendelet 30. §-a
szerint kerül megállapításra az értékcsökkenés:
- épületek és kapcsolódó vagyon értékű jogok
2%,
- építmények és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3%.
A projekt keretében használt eszközökre megállapított értékcsökkenés éves összege a
Polgármesteri Hivatal számításai szerint 23.948.274 Ft. A projekt nyomonkövetési
jelentéseiben a Polgármesteri Hivatal nyilvántartó rendszeréből csatolt
eszközkartonokat a fenti értékcsökkenéssel fogadták el. A bérleti díj összegének
módosítására két éven keresztül nem került sor, hivatkozással az ivóvízdíj
növekedésének elmaradására. Az „Energia Központ NKft.” 2011. szeptember 1-jén
kelt levelében felszólította az önkormányzatot a 2011. évre vonatkozó bérleti díjról
szóló megállapodás beküldésére, illetve a tervezett és az értékesített ivóvízmennyiség
eltérése miatt a 2010. évi bérleti díj elmaradást a 2011. évi bérleti díjat növelő
korrekciós tételként kérték beépíteni és az önkormányzat számlájára átutalni a 2011.
IV. negyedévi elszámolásnál. A bérleti díjat az inflációs rátával növelt
értékcsökkenésből kiindulva kell megállapítani, kérdésként merül fel, hogy a
vízdíjemelés elmaradása miatti változatlan bérleti díjat a közreműködő szervezet
elfogadta-e, valamint az inflációs előírás ezekre az évekre is jelentkezik-e
halmozottan, és a következő évi bérleti díjat az eddig évek inflációjával figyelembe
véve, vagy az áremelés elmaradása miatt csak az előző év inflációs adatával emelve
állapítsák meg a felek.
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A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. által megjelölt anyagban a 2011.
december 31-én érvényes szerződés szerint megjelölt nettó bérleti díj nem felel meg a
közreműködő szervezet levelének (a 2010. évre jutó korrekciót nem tartalmazza),
valamint az értékcsökkenés inflációval növelt értéke sem tükrözi a valóságot, így a
kimutatott fajlagos nettó bérleti díj nem fogadható el.
Mivel a bérleti díj fajlagos összege kérdéses, a vízmű által javasolt vízdíj sem
elfogadható.
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Uszodafinanszírozás, működtetés – mint másodlagos tevékenység
A cég részéről beküldött anyag:

17

18

19

A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. 2003-ban vásárolta meg a Gunaras
Rt.-től a Farkas Attila Uszodát. A jelenlegi belépődíj bruttó 440,-Ft/óra.
A cég a díj tekintetében három alternatívát vázolt fel (a díj változatlanul hagyása, teljes
megtérüléshez szükséges jelentős díjnövelés, illetve bruttó 500,-Ft/óra mértékű díj
némi költségcsökkentéssel). A cég a 13.170.000,-Ft becsült összegű, 500,-Ft-os
belépődíjon alapuló „finanszírozási forráshiány” „fenntartó” részéről való megtérítését
is indítványozza.
Az új ágazati törvény a víziközmű-szolgáltatás alapelvei között deklarálja a
keresztfinanszírozás tilalmának elvét: a víziközmű-szolgáltatás díját a víziközműszolgáltatási ágazatra nézve úgy kell megállapítani, hogy az maradéktalanul fedezetet
nyújtson a víziközmű-szolgáltatási ágazati tevékenység indokolt költségeire és
ráfordításaira, valamint a víziközmű-szolgáltató e tevékenységével kapcsolatos ésszerű
üzleti nyereségére, de nem tartalmazhatja e tevékenységén kívül eső egyéb gazdasági
tevékenységei költségeinek, ráfordításainak fedezetét.
2012. július 1-től további rendelkezések is tartalmaznak szabályokat az ún.
másodlagos tevékenységekre:
45. §
(4) A víziközmű-szolgáltató víziközmű-működtetés körébe nem tartozó tevékenysége (a
továbbiakban: másodlagos tevékenység) nem veszélyeztetheti a víziközmű működtetését, a
folyamatos, biztonságos és előírt színvonalú ellátást. Másodlagos tevékenységnek minősül
különösen az elkülönített rendszerű csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése, a
fürdőüzemeltetés, a nem közműves szennyvízszállítási közszolgáltatás, valamint az
árvízvédelemmel kapcsolatos tevékenység.
49. §
(5) A másodlagos tevékenységet is végző víziközmű-szolgáltató a víziközmű-szolgáltatás
nyújtása érdekében végzett tevékenységét éves beszámolója kiegészítő mellékletében oly
módon köteles bemutatni, mintha azt önálló vállalkozás keretében végezte volna. A
tevékenység elkülönült bemutatása legalább önálló mérleget és eredménykimutatást jelent.

Az önkormányzat az elmúlt évben 6,5 millió Ft-tal támogatta a Dombóvári Sportiskola
Egyesületet. Már év közben kiderült, hogy ez nem lesz elegendő a teljes évi
uszodahasználatra. A képviselő-testület 2011. szeptember 20-i ülésén tárgyalta a
Dombóvári Sportiskola Egyesület 2011. évi uszoda használata miatti finanszírozási
problémát. A 398/2011. (IX.29.) Kt. határozat alapján az önkormányzat a 2011. évi
uszodahasználatot a már megállapított összeggel támogatta és egyben felkérte a
Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetőjét, hogy dolgozza ki mind
jogi, mind gazdasági szempontból az uszodahasználat többletköltségének fedezetére
vonatkozó javaslatát. Ezt a cég meg is tette, annak tárgyalására nem került sor
(november 24-i és december 8-i testületi ülés).
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Az anyagban a cég nem tér ki a víziközmű-üzemeltetésen kívüli bevételekre, így
különösen a gázmotor fix bérleti díjára, melyet a képviselő-testület 2011-ben
korrekcióval növelt fix 8 millió forinttal fogadott el, illetve ezen kívül is származnak
egyéb jellegű bevételei (pl.: fűtőmű területén álló kémény távközlési célú
hasznosítása). A FEB elnökének tájékoztatása szerint a felügyelő-bizottság egy
negyedik javaslatot tett 850,-Ft-os díjjal.
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Távhő ellátó rendszer – mint másodlagos tevékenység
A cég részéről beküldött anyag:
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A törvény másodlagos tevékenységekre vonatkozó felsorolása nem taxatív, így a
törvény nem zárja ki, hogy a cég folytathassa ezt a tevékenységet.
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Bérkompenzáció a 299/2011. Kormányrendelet szerint
- bérkompenzáció kívüli bérfejlesztési lehetőség,
- kafetéria keret változása
A cég részéről beküldött anyag:
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Határozati javaslat
I. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dombóvár és
Környéke Víz- és Csatornamű Kft. többségi tulajdonosa az alábbiak képviseletére
hatalmazza fel az Önkormányzat képviseletében eljáró képviselőt a társaság
taggyűlésén:
1.) Az önkormányzati tulajdonú víziközművekből a cég által szolgáltatott ivóvíz,
és a cég által a csatornaművekkel biztosított szennyvízelvezetés, -tisztítás és kezelés szolgáltatás díjainak változtatására tett javaslatot Dombóvár város
tekintetében ne fogadja el. Javasolja és fogadja el a taggyűlésen, hogy a cég az
intézményi és nonprofit fogyasztókra a lakossági fogyasztói díjat alkalmazza a
korábbi gyakorlat szerint.
2.) A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-nek, mint a Dombóvári
Vízmű Kft. jogutódjának a dombóvári önkormányzati víziközművek
üzemeltetéséért a 2012. évre fizetendő bérleti díjra vonatkozó javaslatát ne
fogadja el. Javasolja és fogadja el a taggyűlésen, hogy az ügyvezető
egyeztessen a bérleti díjról Dombóvár Város Polgármesteri Hivatalával, az
egyeztetés eredményére és az „Energia Központ NKft.” 2011. szeptember 1-jén
kelt levelére tekintettel tegyen javaslatot a 2012. évi bérleti díjra Dombóvár
Város Önkormányzatának.
3.) A Farkas Attila Uszoda belépődíját a felügyelő-bizottság javaslata szerint
fogadja el, és javasolja, hogy az uszodaüzemeltetésből, mint a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerinti másodlagos
tevékenységből eredő esetleges veszteség fedezetéről a víziközmű-működtetés
körébe nem tartozó tevékenységekből származó bevételek és kiadások
ismeretében döntsön a taggyűlés.
4.) A dombóvári távhőszolgáltatással, mint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.
évi CCIX. törvény szerinti másodlagos tevékenységgel kapcsolatos
tájékoztatást ne fogadja el, és javasolja a taggyűlésen, hogy az ügyvezető adjon
tájékoztatást a távhőszolgáltatáshoz tartozó tárgyi eszközök nettó értékéről és
az értékcsökkenés nettó összegéről, valamint a távhőszolgáltató felújítási
terveiről és arról, hogy azok hogyan állnak összhangban a bérleti szerződésben
vállalt felújításra vonatkozó kötelezettségekkel.
5.) A Kft.-nél a személyi jellegű kiadások (bér, cafetéria) növelésére vonatkozó
javaslatot csak a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges
munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek
keretében figyelembe vehető mértékéről szóló 299/2011. (XII. 22.) Korm.
rendelet szerinti elvárt béremelés mértékével fogadja el.
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II. A Képviselő-testület a Dombóvári Sportiskola Egyesület 2012. évi uszoda
használatához adott támogatásról, és az uszodaüzemeltetéshez való esetleges
hozzájárulásról a 2012. évi költségvetés ismeretében dönt.
Határidő: 2012. február 29.
Felelős: Tóthné Sudár Beáta képviselő
Végrehajtásért felelős: Dombóvári és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.
Önkormányzati és Szervezési Iroda

Szabó Loránd
polgármester
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