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ELŐTERJESZTÉS
a víziközmű-szolgáltatás ellátásával kapcsolatos beruházásokról

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról  szóló 2011. évi  CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.)  alapján a Heves
Megyei  Vízmű  Zrt.,  mint  víziközmű-szolgáltató  és  az  ellátásért  felelős  víziközmű  tulajdonos
önkormányzatok bérleti-üzemeltetési szerződést kötöttek külön a közműves ivóvízellátás közszolgáltatás
és külön a közműves szennyvíz-szolgáltatás ellátására. A szerződések 7.1.1. pontja alapján a szolgáltató a
víziközmű-létesítmények használatáért, illetve a szennyvíz-közművekkel végzett közüzemi létesítmények
használatáért az önkormányzatok részére használati díjat (bérleti díjat) fizet. A Vksztv. 18. §-a szerint az
ellátásért  felelős  ezen  elkülönítetten  kezelendő  bevételét  kizárólag  a  víziközművekkel  kapcsolatos
beruházásokra  használhatja  fel.  A  Vksztv.  11. §-a alapján  a  víziközmű-szolgáltatás  hosszú  távú
biztosíthatósága  érdekében,  a  fenntartható  fejlődés  szempontjaira  tekintettel,  víziközmű-rendszerenként
tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási
tervből, valamint beruházási tervből áll. A felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, a beruházási
tervet az ellátásért felelős készíti el, és nyújtja be minden év szeptember 30-ig az alábbi eltéréssel: bérleti-
üzemeltetési szerződés  alapján  végzett  víziközmű-működtetés  esetében  a  felújítási  és  pótlási  tervet  az
ellátásért felelős készíti el és nyújtja be.

A Heves Megyei Vízmű Zrt. előzetesen egyeztetve önkormányzatunkkal előkészítette 2022-ben a gördülő
fejlesztési tervet gördülő felújítási és pótlási terv, valamint gördülő beruházási terv bontásban az ivóvíz és
a  szennyvíz  közmű ágazatra,  melyet  megküldött  részünkre.  Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testülete 527/2022. (IX. 1.) számú határozatával jóváhagyta a 2023-2037. időszakra vonatkozó  gördülő
fejlesztési  tervet  az  ivóvíz  és  a  szennyvíz  közmű  vonatkozásában.  A vízmű  elküldte  a  terveket  a
víziközmű-szolgáltatással  összefüggő közigazgatási  hatósági ügyekben, illetve hatósági ellenőrzésekben
eljáró Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út
52.  a  továbbiakban:  MEKH vagy Hivatal)  részére,  mely  hivatal  a  terveket  jóváhagyta.  A határozatok
szerint  víziközmű-felügyeleti  bírság  szabható  ki,  ha  a  Hivatal  által  jóváhagyott  felújítási  és  pótlási
tervrészben  foglalt  feladatokat  nem,  vagy ha  a  jóváhagyott  tárgyi  tervrész  maradéktalan  végrehajtását
megelőzően a tervrészben nem szereplő tevékenységet végeznek el.

A tervek gördülő beruházási tervrésze a 2023. évre vonatkozóan sem az ivóvíz, sem a szennyvíz ágazatban
nem tartalmaznak tervezett költséget. A gördülő felújítási és pótlási terv (víz)  üzemeltetői értékcsökkenés
címen 564  ezer  forint  összeget,  bérleti  díj  címen  5  millió  forint  összeget  tartalmaz  (vízkivétel:  0  Ft,
vízelosztás-ivóvízvezeték rekonstrukció: 5 millió Ft).

A gördülő felújítási és pótlási terv (szennyvíz)  üzemeltetői értékcsökkenés címen nem tartalmaz forrást,
bérleti díj címen 245.900.000,- forint összeget tartalmaz (szennyvíztisztítás: 152.400.000,- Ft, szennyvíz-
elvezetés: 93.500.000,- Ft). Mindösszesen: 250.900.000,- Ft.

A Vksztv.  szerint  a  MEKH  felügyeli  a  víziközmű-szolgáltatók  tevékenységét.  Ha  a  felügyelet  során
jogszabálysértő tényeket vagy körülményeket tár fel, a törvényben meghatározott jogkövetkezményeket
alkalmazhatja. A Vksztv. 11. § (6) bekezdése szerint a MEKH a jóváhagyott felújítási és pótlási tervben,
valamint beruházási tervben foglaltak végrehajtását ellenőrzi.



A Heves Megyei Vízmű Zrt. többszöri egyeztetést követően elkészítette a bérleti díjas munkák árajánlatát,
mely munkák in house szerződés keretében kerülnének elvégzésre.

Az árajánlat a gördülő fejlesztési tervekben foglalt rendszerezés szerint a következőket tartalmazza:

víz:  88.000.000,-  Ft  + ÁFA (vízkivétel:  0  Ft,  vízelosztás-ivóvízvezeték:  88.000.000,-  Ft  + ÁFA) bruttó:
111.760.000,-Ft.

szennyvíz:  523.500.000,-  Ft  +  ÁFA (szennyvíztisztítás:  353.400.000,-  Ft  +  ÁFA,  szennyvíz-elvezetés:
170.100.000,- Ft+ ÁFA) bruttó: 664.845.000,- Ft.

Mindösszesen (víz és szennyvíz ágazat): 611.500.000,- Ft + ÁFA, bruttó 776.605.000,- Ft.

A 2021.  időszakra  jutó  használati  díj  az  ivóvíz  ágazatra  5.969.425,-  +  ÁFA,  a  2019-2021.  időszakra a
szennyvíz ágazatra 241.255.003,- Ft + ÁFA, 2022. évre még a Heves Megyei Vízmű Zrt. nem küldte meg az
elszámolást. 

Fentiekre tekintettel szükséges a gördülő fejlesztési terv módosítása, melynek elkészítése a Heves Megyei
Vízmű  Zrt.  részéről folyamatban  van,  megküldését követően  a  képviselő-testület  elé  kell  terjeszteni
döntéshozatal céljából.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján az ajánlatkérőtől elkülönült jogi személlyel
köthető  „in-house  szerződés”  (közbeszerzési  eljárás  lefolytatása  nélkül  kötött  szerződés),  ha  az  alábbi
feltételek együttesen fennállnak:

- az ajánlatkérő(k) a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol(nak) az adott jogi személy
felett,  döntő  befolyással  rendelkezik  (rendelkeznek)  annak  stratégiai  céljai  meghatározásában  és
működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint

- amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és

- amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérő(kk)el vagy az ajánlatkérő
által e pont szerint kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik.

A stratégiai célok, jelentős működési kérdések köre az adott jogi személy vonatkozásában mindig egyedileg
állapítható meg. Stratégiai célok alapvetően az adott jogi személy létrehozása céljainak megvalósítási módját
érintik (ilyen lehet  például a társasági szerződés módosítása, a tagok személyében bekövetkező változás,
döntés átalakulásról, megszűnésről, vezető tisztségviselőkről).

A 80%-os árbevételi követelménynek a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel kötött és/vagy kötendő szerződések
teljesítéséből kell  származnia,  ezen túl egyéb tevékenységet  is  végezhet az in-house társaság,  akár  piaci
szereplőként is más megrendelők felé. A 80%-os árbevételi szabály vizsgálatakor nem csupán a konkrét,
megkötendő szerződés értékét  és a kontrollált  szervezet  abból származó árbevételét  szükséges vizsgálni,
hanem valamennyi, az ajánlatkérővel vagy az ajánlatkérő által kontrollált, más jogi személlyel kötött (vagy
kötendő) szerződésekből származó árbevételét egyaránt figyelembe kell venni. A szerződések teljesítéséből
származó  bevételek  közé  kell  számítania  az  azok  alapján,  harmadik  személy  részére  teljesített
közszolgáltatás  ellenértékét  is,  tekintet  nélkül  arra,  hogy  az  ellenértéket  az  ajánlatkérő  vagy  a
közszolgáltatást igénybe vevő személy fizeti meg.

A leírt feltételeknek a szerződés teljes időtartama alatt fenn kell állniuk. Amennyiben az említett feltételek
már nem állnak fenn, az ajánlatkérő a szerződést jogosult és köteles felmondani.

A Heves Megyei Vízmű Zrt. által adott írásbeli tájékoztatás, illetve a rendelkezésre álló szakmai információk
alapján megállapítható, hogy az „in-house szerződés” feltételei a jelen esetben együttesen fennállnak, ebből
kifolyólag ilyen jellegű szerződés a felek között megköthető.

A kivitelezési  munkák  ellenőrzése  céljából  megfelelő  szakmai  képzettségű  műszaki  ellenőrt  célszerű
megbízni, melyről az önkormányzatnak a későbbiekben döntenie szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, és a következő
határozati javaslatot elfogadni:



Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja  a  Hatvan  városában  2023.  évben  a
víziközművek bérleti díjából tervezett víziközmű felújítási munkákat a Heves Megyei Vízmű Zrt. (székhely:
3300 Eger, Hadnagy u. 2.) által elkészített, a határozat mellékletét képező bérleti díjas munkák árajánlat
alapján az alábbiak szerint:

A képviselő-testület  felhatalmazza  Hatvan  város  polgármesterét  az  ivóvíz/szennyvíz  ágazati  munkákhoz
kapcsolódó vállalkozási szerződések megkötésére, azzal, hogy a szerződésben a kivitelezési munkákat és a
pénzügyi teljesítést olyan módon szükséges ütemezni, hogy a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal (székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.) által jóváhagyott gördülő fejlesztési tervekben
szereplő munkák kerüljenek először maradéktalanul elvégzésre, továbbá a 2022. és 2023. évekre vonatkozó
bérleti díjak rendelkezésre álljanak. A jelenleg elfogadott gördülő fejlesztési tervben nem szereplő munkák
elvégzésére a gördülő fejlesztési terv módosítását és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
általi jóváhagyását követően kerülhet sor.

Pénzügyi  fedezet  Hatvan Város Önkormányzata 2023.  évi  költségvetésébe és  a  beruházás  ütemezéséhez
igazodva a további évek költségvetésébe betervezésre kerül, melynek forrása:

- a víziközművek 2019 – 2023. évi bérleti díja (bruttó 549.531.324,- Ft keretösszegig), valamint

- a Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap megnevezésű bankszámlán lévő nettó 178.798.170,-
Ft összeg, mely nettó összeghez az ÁFÁ-t (48.275.506,- Ft összeget) az önkormányzat saját forrásból (önerő)
biztosítja.

Határidő: 2023. február 15.  (értesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2023. január 24.

            Horváth Richárd
  polgármester

Látta:

  dr. Kovács Éva
         jegyző
















