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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

A Képviselő-testület 2015. április 29.-ei ülésére 
 

Tárgy: Gördülő fejlesztési terv felülvizsgálata 
 
Érintett bizottságok: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
 

Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

A Képviselő testület a 2014. augusztusi rendes testületi ülésén tárgyalta a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. (a továbbiakban: „Vksztv.”) 8. § 9. pontja szerinti 
gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos kérdéséket, tekintettel arra, hogy a Vksztv. 11. § (1)-
(4) bekezdése értelmében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő 
fejlesztési tervet kell készíteni, és azt minden év szeptember 15. napjáig be kell nyújtani a 
Magyar Energetikai és Közmű- Szabályozási Hivatal (a továbbiakban: „Energia Hivatal”) 
számára.  
 
A DPMV Zrt., mint víziközmű-szolgáltató által elkészített gördülő fejlesztési tervet  a 
képviselő-testület a 164/2014. (VIII.27.) számú határozatával jóváhagyta. A tervben csak a 
szennyvízvezető rendszerrel kapcsolatban kerültek felújítási munkák tervezésre a 2015. évre 
vonatkozóan az alábbiak szerint: 
 

- 1 db szennyvíz szivattyú  1.000.000,- Ft 
- 1 db szivattyú (A2 átemelő)  2.000.000,- Ft 
- 1 db frekvenciaváltó (A2 átemelő)    500.000,- Ft 

Összesen:    3.500.000,- Ft 
 
A fenti összegek csak a Kistarcsai ellátási területtel kapcsolatosak. Az A2-es átemelőre 
vonatkozó költségek azonos összegben a Kerepesi ellátási terület tekintetében is betervezésre 
kerültek a közös tulajdonra tekintettel. Nagytarcsa Község Önkormányzat A2-es 
átemelőben fennálló tulajdonjoga a terv elkészítésekor nem került figyelembe vételre.  
 
A DPMV Zrt. tájékoztatásai alapján az volt megállapítható, hogy a korábban elfogadott 
gördülő fejlesztési terv felülvizsgálata indokolt, melyre tekintettel a DPMV Zrt. megküldte az 
Önkormányzat számára az ezzel kapcsolatos módosító javaslatát. Ezen javaslat alapján a 
Polgármesteri Hivatal munkatársai helyszíni bejáráson vettek részt, amely során a DPMV Zrt. 
munkatársaival újból átbeszélésre és egyeztetésre kerültek a 2015. évben elvégzésre javasolt 
munkálatok.  
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A helyszíni bejárást követően a DPMV Zrt. pontosította a gördülő fejlesztési terv 2015. évre 
vonatkozó tartalmával kapcsolatos korábbi javaslatát, és költségkimutatását, és az alábbi 
módosított javaslatot tette: 

„- Legfeljebb 20 db házi átemelő elektromos és automatika kiépítése  
 Becsült költség: anyag: 38.000.- Ft (elektromos szerelvények: doboz, hegesztett szögvas 
állvány) 
                          díj        32.000.- Ft (összeszerelés és gyártás műhelyben) 
                                     28.000.- Ft ( helyszíni szerelés ) 
                  összesen:    98.000.- Ft+ÁFA/db 
- Szennyvíz üzemviteli épületrész villanyszerelési munkái 
  Becsült költség: anyag:  890.000.- Ft erős áram (falon kívül szerelt vezetékek, kapcsolók, 
dugaljok, megszakítók, lámpatestek, érzékelők) 
                                      105.000.- Ft gyenge áram  
                           díj        580.000.- Ft villanyszerelés  
                                      200.000.- Ft ELMŰ becsült mérőáthelyezési és bekötési díja 
                   össszesen:1.775.000.- Ft +ÁFA (50% Kistarcsa) 
- Szennyvíz üzemviteli épület tetőszigetelés javítás:  
  Becsült költség: 500.000.- Ft-ig (a beázott gázkémény körüli rész, 50% Kistarcsa) 
- A2-es átemelő szivattyú felújítás 
  Becsült költség: 2.500.000.- Ft+ÁFA (50% Kistarcsa) 
- A2-es átemelő frerkvenciaváltó javítás  
  Becsült kötség: 1.000.000.- Ft +ÁFA (50% Kistarcsa) 
 
Mindösszesen: 4.847.500.- Ft+ÁFA.”  
 

Látható, hogy a jelenlegi javaslatban az A2-es átemelővel kapcsolatban kimutatott költség 
összege nem azonos a 2014. augusztusában a képviselő-testület által jóváhagyott tervben az 
A2-es átemelővel kapcsolatban kimutatott költség összegével. További változás, hogy a 
jelenlegi javaslatban nem került feltüntetésre a 2014. augusztusában jóváhagyott tervben még 
szereplő 1.000.000,- Ft költséggel feltüntetett szivattyú. A jelenlegi javaslatban emellett olyan 
plusz elemek is szerepelnek, amelyek a 2014. augusztusában elfogadott tervben szereplő 
felújítási munkálatok között még nem kerültek megjelölésre. Ilyen új munkálat a házi 
szennyvízátemelők elektromos és automatika kiépítése, valamint a szennyvíz üzemviteli 
épületrész villanyszerelési és tetőszigetelés javítási munkái.  

Fontos hangsúlyozni, hogy bár a javaslat a szennyvíz üzemviteli épülettel kapcsolatos 
munkák költségeit csak 50%-ban veszi figyelembe a Kistarcsai ellátási terület 
tekintetében, azonban ezen költségek ténylegesen 100%-ban terhelnék a Kistarcsai 
ellátási területet, tekintettel arra, hogy mind a Kistarcsa és Kerepes település 
önkormányzatai között 2009. május 6. napján megkötött vagyon-megállapodás, mind a 
DPMV Zrt. által még 2013. március 2. napján elkészítetett vagyonértékelés alapján ezen 
épület 100%-ban Kistarcsa Város Önkormányzat tulajdonát képezi.  

A Vksztv. 11. § (3)-(4) bekezdése alapján a gördülő fejlesztési terv módosítása a képviselő-
testület jóváhagyásához kötött. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 90/D § (3) 
bekezdés d) pontja alapján a gördülő fejlesztési tervben szükséges megjelölni a tervezett 
munkálatok pénzügyi forrásait is az ellátásért felelősök, illetve a viziközmű-szolgáltató által 
biztosított pénzügyi források szerinti bontásban. Erre mindezidáig nem került sor.  
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Kiemelendő viszont, hogy jelenleg jogvita tárgyát képezi az is a felek között, hogy a 
gördülő fejlesztési tervben kimutatott felújítási munkálatokkal kapcsolatos költségek kit 
terhelnek, az ellátásért felelős önkormányzatokat, vagy a DPMV Zrt.-t, mint az 
üzemeltetésért felelős víziközmű-szolgáltatót. Az Önkormányzat álláspontja szerint a 
hatályos jogszabályok értelmében ezen költségek a DPMV Zrt.-hez befolyó szolgáltatási 
díjakból finanszírozandóak, a szolgáltató értelmezésében azonban ezen költségeket az 
önkormányzatoknak kell megtéríteni a hozzájuk befolyó közmű-használati/bérleti díjak 
terhére.  
 

Az Önkormányzat a fentiekre tekintettel állásfoglalást kért az Energia Hivataltól a 
kérdésben. Az állásfoglalás kérés másolata jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. 
Az állásfoglalás ezidáig még nem érkezett meg, így nem áll rendelkezésre.   
 

Tekintettel arra, hogy jelenleg a DPMV Zrt. közérdekű üzemeltetői jogviszonyban látja el az 
üzemeltetést, nem pedig bérleti-üzemeltetési jogviszonyban, mivel a DPMV Zrt. a kistarcsai 
ellátási területre még nem szerzett be működési engedélyt, így az Önkormányzat számára 
járó közmű-használati díj mértéke az Energia Hivatal által a 275/2014. számú 
határozatban megállapított 4.877.340,- Ft/év összeg, nem pedig a bérleti-üzemeltetési 
szerződés szerinti, a 3,5 milliárdos közművagyon értékcsökkenési kulcsa alapján 
számított nagyságrendileg 100 millió forint körüli összeg.  
 

A DPMV Zrt. jelenlegi gyakorlata alapján minden felújítással kapcsolatos költséget 
továbbszámláz az Önkormányzatnak, akár havaria munkálatról, akár előre tervezett, a gördülő 
fejlesztési terv szerinti munkálatról van szó. A jelenlegi állapot szerint tehát az állapítható 
meg, hogy az Önkormányzat éves követelhető bevétele a víziközmű-szolgáltatással 
kapcsolatban mindösszesen évi 4.877.340,- Ft, a szolgáltatási díjak, közmű-fejlesztési 
hozzájárulások a DPMV Zrt.-hez folynak be teljes egészében, ennek ellenére a víziközmű 
vagyont érintő bármely felújítással kapcsolatos minden kiadást – a szolgáltató álláspontja 
szerint – az Önkormányzatnak kellene viselnie, amely nyilvánvalóan hátrányos az 
Önkormányzatra nézve, és a költségvetési forrás hiányára tekintettel kivitelezhetetlen is. 
Megjegyzendő, hogy az Önkormányzatnál a Szilasvíz Kft. üzemeltetése idején nem merültek 
fel ilyen jellegű kiadások. Belátható ugyanakkor, hogy bármely álláspont bizonyul is 
támogatottnak, az Önkormányzat kizárólag akkora összeget képes a víziközmű 
vagyonra költeni, mint amekkora fedezet erre a költségvetésében rendelkezésre áll.  
 

A 2014. évre vonatkozóan, mivel a közérdekű üzemeltetést a szolgáltató csak január 23. 
napjától látta el, az Önkormányzat számára 4.470.895,- Ft közmű-használati díj került 
megfizetésre. A kapott közmű-használati díjból 1.842.792,- Ft-ot már visszafizetett az 
Önkormányzat a DPMV Zrt. számára a gördülő fejlesztési terv elkészítésével, illetve 
vagyonbiztosítási díjakkal kapcsolatban, ezen felül a szolgáltató már kiszámlázott további 
6.180.857,- Ft összegű havaria munkálattal kapcsolatos költséget is, amelynek jogosságát 
azonban az Önkormányzat vitatja, mert a munkálatok valós havaria jellege kétségbe vonható.   
 

Amennyiben az Energia Hivatal arra az álláspontra jut, hogy a gördülő fejlesztési tervben 
szereplő munkálatok költségei az Önkormányzatot terhelik, és ezt az Önkormányzat 
elfogadja, abban az esetben számolni kell a korábban kiszámlázott 6.180.857,- Ft összeg 
újbóli felmerülésével is, melyből 3.552.754,- Ft összeget csak a 2015. évre járó 
közműhasználati díj terhére lenne lehetséges megtéríteni, így ebben az esetben a 2015. évre 
tervezett további munkálatokra már csak 1.324.586,- Ft maradna fenn a 2015. évre járó 
közmű-használati díj összegéből. Amennyiben az Energia Hivatal az Önkormányzat 
álláspontját fogadja el, abban az esetben a 2015. évre valószínűsíthetően a teljes 4.877.340,- 
Ft összeggel lehetne kalkulálni.  
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A DPMV Zrt. a tervezett munkálatok költségeit ÁFA-val növelt összegben határozta meg, így 
a bruttó 2015. évre tervezett, gördülő fejlesztési terv szerinti, kimutatott költség 6.156.325,- Ft 
lenne, amely emelkedik, amennyiben a szennyvíz üzemviteli épület tekintetében felmerült 
költségeket a tulajdonjog alapján mégis 100%-ban a Kistarcsai ellátási területre terhelik. Ez 
esetben a valós bruttó költség 7.600.950,- Ft lenne.  
 

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot teszem. 
 

Határozati javaslat  
 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 164/2014. (VIII.27.) 
számú határozattal jóváhagyott gördülő fejlesztési terv olyan jellegű felülvizsgálatát és 
módosítását, amely alapján a 2015. évben az alábbi felújítási munkálatok kerülnének 
elvégzésre: 
 

- Legfeljebb 20 db házi átemelő elektromos és automatika kiépítése,  
- Szennyvíz üzemviteli épületrész villanyszerelési munkái, 
- Szennyvíz üzemviteli épület tetőszigetelés javítás,  
- A2-es átemelő szivattyú felújítás, 
- A2-es átemelő frekvenciaváltó javítás  
 

azzal, hogy amennyiben a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal 
állásfoglalása alapján ezen munkálatok nem a DPMV Zrt.-hez befolyó szolgáltatási 
díjakból finanszírozandóak, hanem a DPMV Zrt. által Kistarcsa Város Önkormányzata 
számára megfizetendő közmű-használati díj, vagy bérleti díj terhére térítendőek meg, 
abban az esetben a munkálatok költsége a közmű-használati díj/bérleti díj terhére 
beszámítás útján kerüljön elszámolásra. A fenti esetben is a 2015. évben csak olyan 
munkálatok végezhetőek el a gördülő fejlesztési terv alapján, amelyek kivitelezésére a 
2014. évre és a 2015. évre járó közmű-használati díj mértéke – a DPMV Zrt. részére már 
teljesített számlák ellenértékének és az esetlegesen a jövőben a DPMV Zrt. által 
kiszámlázandó, Kistarcsa Város Önkormányzata által elismert havaria munkálatok 
költségének levonását követően is – fedezetet nyújt.  
 

A Képviselő-testület úgy dönt továbbá, hogy a fenti eset fennállása esetén is csak azon 
munkálatok költsége téríthető meg a DPMV Zrt. számára, amely munkálatok és a velük 
kapcsolatban felmerülő költségek előre leegyeztetésre kerültek Kistarcsa Város 
Önkormányzatával.   
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztési tervet 
átdolgoztassa a DPMV Zrt.-vel, és a határozatnak megfelelően átdolgozott tervet 
jóváhagyja, egyben felkéri a DPMV Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy a határozatnak 
megfelelően véglegesített és felülvizsgált gördülő fejlesztési tervet a Magyar Energetikai 
és Közmű-Szabályozási Hivatal részére jóváhagyásra nyújtsa be.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester, 

Sárosi István, a DPMV Zrt. elnök-vezérigazgatója  
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Kistarcsa, 2015. április 16. 
 
                                                                                                                        Solymosi Sándor  

                                                                                                                    polgármester 


