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E l ő t e r j e s z t é s 

A Képviselő-testület 2016. február 23-án tartandó ülésére. 

 

 

Tárgy: Hatályos közszolgáltatási szerződések felülvizsgálata 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Első alkalommal az elmúlt évben végeztük el képviselői javaslatra a hatályos közszolgálati 

szerződések felülvizsgálatát és most ebben az évben is folytatjuk ezt a gyakorlatot. Az 

időzítés véleményem szerint nem a legszerencsésebb, bár a tárgyalás időpontjában fogadjuk 

el a város életében meghatározó dokumentumként a 2016. évi költségvetést, mely 

kapcsolódik ezekhez a szerzőzésekhez bevételi vagy kiadási vonatkozásban. 

  

 

I. 

 

Az igénybevett szolgáltatások közül a víz-és szennyvízszolgáltatásoknál az Önkormányzat 

rendszertulajdonosként jelenik meg, a közvetlen szolgáltatói feladatokat a BÁCSVÍZ Víz-és 

Csatornaszolgáltató Zrt látja el üzemeltetési szerződés formájában. 

 

Az alapszerződések megkötésére 2012. június 29-én került sor és első alkalommal 2014. 

március 10. napján került módosításra. A szerződések tartalmazzák, hogy az Önkormányzat 

részére fizetendő bérleti díj összege az előző évi ténylegesen mért fogyasztás alapján 

kerülnek meghatározásra. 

 

A 2016. január 26-i ülésre benyújtott anyagban a következőket írtam: „A saját felhalmozási 

bevételek között szerepel a BÁCSVÍZ Víz-és Csatornaszolgáltató Zrt által fizetendő díj. A 

szolgáltató 2015. december 16-án keltezett előzetes tájékoztatóban jelezte, hogy a víziközmű- 

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vkszt) 2015. július 24-én 

hatályba lépett módosítása szerint  bérleti – üzemeltetési jogviszony esetén a Magyar 

Energetikai és Közmű- szabályozási Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg a bérleti díj 

összegét.  

 

Sajnos az ügyben előrelépés a mai napig nem történt, így : „A módosítás szerint a döntésig a 

2015. július 1. napján hatályos szerződés alapján  kell a díjjal számolni és ezzel 20.631.520 

Ft bérleti díjjal tervezhetünk. „ 

 

A 2015. évben történt szerződésmódosításoknál a mennyiségek és fizetendő díjak az 

alábbiak szerint alakultak: „ 

 

a) ivóvíz szolgáltatás: 

A bérleti díj összege 47,29 Ft/m3 nem változik. A mennyiség a 2014. évben számított 

147.224  m3 helyett 157.000 m3, így a fizetendő bérleti díj 6.962.223 forintról 7.424.530 

forintra emelkedik. A hálózatfejlesztéssel kapcsolatos befizetések az Önkormányzatot illetik 

meg és mértéke 600 ezer forintra prognosztizálható éves szinten. 

 



-2- 

 

b) szennyvíz szolgáltatás: 

A fizetendő fajlagos bérleti díj összege 83,49 Ft/m3. A 2014. évben számolt 128.519 m3 

helyett az aláírt szerződés 2015.évben 151.000 m3 szerepel, melynek nyomán a bérleti díj a 

10.730.051 forintról 12.606.990 forintra módosul. A szolgáltatás területén szerepel az „Izsák 

és térsége szennyvízberuházása” projekt, mely jelenleg van elbírálás alatt. A meglévő 

vezeték és tisztítórendszer felújításához a szolgáltató biztosította a szakmai segítséget. 

 

 

II. 

 

A villamos-energia vonatkozásában az EDF-DÉMÁSZ a szolgáltató. Már több alkalommal 

szerepelt a testület napirendjén a közvilágítási szerződés felbontásának szükségessége.  

Azonban 2016. évben már ezzel foglalkozni nem célszerű, mivel az egyszeri fizetendő 

összeg nagysága meghaladja az éves szolgáltatási díjat és jelenlegi ismereteink szerint 

közvilágításhoz kapcsolódó pályázat kiírása csak 2016. végén vagy a következő évben 

történik. 

 

Izsák Város Önkormányzata és a Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság 2001. 

szeptember 27-én teljeskörű közvilágítási szerződést kötött, melynek tárgya: „ Izsák teljes 

közigazgatási területén – mint fogyasztási helyen- a közterületi világítás villamos energiával 

való ellátása, üzemeltetése, karbantartása, fejlesztése, a rendszer működésének ügyvezetése, 

irányítása és ellenőrzése, meghatározott minőségi jellemzők betartása mellett, röviden: a 

teljeskörű közvilágítás szolgáltatás.” 

 

A szerződés érvényessége: „Jelen szerződés az aláírás időpontjában válik érvényessé, és a 

4.3. pontban meghatározott korszerűsítés befejezését követő hónap első napjától – mely 

egyben az emelt szintű szolgáltatás és a jelen szerződés szerinti díjfizetés kezdő pontja- 

számított 15 évig tart.” 

 

Ez utóbbi azt jelenti, hogy ez a szerződés 2017. február 28. napjáig van hatályban. A 

szerződés felbontásával és a fizetendő összegekkel kapcsolatban az elmúlt évi beszámolóban 

részletes tájékoztatást adtam. 

 

III. 

 

Hulladék gyűjtéséről, szállításáról, a hulladék ártalmatlanításáról és a hulladékkezelési díj 

beszedéséről érvényes közszolgáltatási szerződésünk az IZSÁK-KOM Térségi Kommunális 

Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal van. 

 

 A társaság önkormányzatok tulajdonában van és rendelkezik a szükséges engedélyekkel és 

jelenleg még teljesíteni tudja a jogszabályokban előírt befizetési (adózási) kötelezettségeit 

annak ellenére, hogy jelenleg jelentős lakossági tartozások halmozódtak fel.  

 

A hatályos szerződés 2014. április 1-jén lépett hatályba és a felek 2020. december 31-ig 

terjedő határozott időre kötötték meg. 

 

Mivel az árak megállapításának hatásköre itt is felsőbb szintre került, így újabb értesítésig a 

korábbi díjszabás marad érvényben az alábbiak szerint: 
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A 2016. évi hulladékkezelési díj                    Ft + Áfa/év  

50 l-es gyűjtőedény edénybiztosítás nélkül 11.417 

60 l-es gyűjtőedény edénybiztosítás nélkül 12.000 

80 l-es gyűjtőedény edénybiztosítás nélkül 12.740 

110-120 l-es gyűjtőedény edénybiztosítás nélkül 13.362 

110-120 l-es gyűjtőedény edénybiztosítással 14.776 

240 literes gyűjtőedény 25.992 

 

Az előző évi előterjesztésben szereplő, a tulajdonos Önkormányzatok - az Izsák- Kom 

Fejlesztési Önkormányzati Társulás keretében - „Az IZSÁK- KOM Fejlesztési 

Önkormányzati Társulás településein keletkező hulladék eltérítése a depóniától, az 

újrahasznosítható hulladékok mennyiségének a növelése és igazságosabb díjfizetés 

biztosítása a lakosság számára” címen és „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

fejlesztéséhez szükséges eszközvásárlás „pályázat célterületre benyújtott pályázat (elnyert 

támogatás:17.856.200 forint) - elszámolása 2015. évben szabályszerűen megtörtént.. 

 

 

IV. 

 

A gyermekek napközbeni ellátásával kapcsolatos, valamint a szociális étkeztetési feladatokat 

2013. január 1-jétől a ROYALSEKT Pezsgő- Bor- Üdítőital- gyártó Szövetkezeti Pincészet 

Zárkörűen Működő Részvénytársaság látja el közétkeztetési szolgáltatási szerződés alapján.  

 

2015.április 1. napjától szolgáltatott étkezések után a fizetendő díjak: 

 

- az óvodás korosztály esetén: 

   a) tízórai                                                 93,-Ft/nap + ÁFA 

   b) ebéd                                                 342,-Ft/nap + ÁFA 

   c) uzsonna                                              92,-Ft/nap + ÁFA 

 

- általános iskolás korosztály esetén: 

   a) tízórai                                               115,-Ft/nap + ÁFA 

   b) ebéd                                                 421,-Ft/nap + ÁFA 

   c) uzsonna                                            115-Ft/nap + ÁFA 

 

- szociális étkeztetés esetén: 

   a) ebéd                                                 645,-Ft/nap + ÁFA 

 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115.§ (1) 

bekezdése alapján április 1. napjáig kell a térítési díjat megállapítani, melyet év közben egy 

alkalommal lehet korrigálni. 

 

Mivel az előző évben az éves számított infláció mértéke - 0,1 százalék körül alakult, így 

semmi sem indokoltja, hogy ebben az évben vizsgálat tárgyává tegyük a kialakult 

szolgáltatási díjak módosítását. 
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A 30/2015.(03.31.) számú határozat kimondja, hogy „hogy a kötelező menzaprogramban 

előírt tartalmat 2015. szeptember 1. napjától köteles biztosítani.”  

 

A központi jogszabályok szerint ez a kötelezettség 2015. szeptember 1-jétől ellenőrzött és 

szankcionált. Az iskolai étkeztetésnél a Nébih 2015. decemberében tartott ellenőrzést és 

élelmezéssel kapcsolatos hiányosságot nem talált. 

 

A szolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés 3.) pontját módosítani szükséges, mivel az 

2016. március 31. napján lejárt. Javasolom a szerződés meghosszabbítását 2016. április 1. 

napjától 2017. március 31. napjáig időtartamra. 

 

V. 

 

A 2014.évben került megalkotásra a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 6/2014.(V.28.) 

önkormányzati rendelet. Ennek nyomán közszolgáltatási szerződés megkötésére került sor 

Somogyi István 6070. Izsák Kossuth Lajos u.89. szám alatti vállalkozóval. A szerződés 1 

pontja kimondja: „Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testület a város közigazgatási 

határain belül a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, elszállítását 

szervezett közszolgáltatás útján biztosítja.” 

 

A közszolgáltatási szerződés 2014. szeptember 1. napján lépett hatályba és 2017. december 

31. napjáig időtartamra szól. A szolgáltatást végző az önkormányzati rendeletben 

meghatározott árakat alkalmazza az alábbiak szerint: 

 

Ártalmatlanítási díj:      535 Ft/m3         a díj nem tartalmazza az ÁFA összegét 

Vállalkozói díj:          1.200 Ft/m3         a díj nem tartalmazza az ÁFA összegét 

Összesen:                   1.735 Ft/m3         a díj nem tartalmazza az ÁFA összegét. 

 

A vállalkozó működésével kapcsolatban panasz nem érkezett az önkormányzathoz. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem, hogy észrevételeikkel és javaslataikkal egészítsék ki az előterjesztést. 

 

I z s á k, 2016. február 16. 

 

                                                                                          (: Mondok József:) 

                                                                                              polgármester 

 

Határozat-tervezet: 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályos közszolgáltatási szerződések 

felülvizsgálatáról szóló előterjesztést elfogadja 

A Royalsekt Zrt-vel 2012. november 15-én aláírt közszolgáltatási szerződés 3. pontjának 

2016. április 1-től 2017. március 31. napjáig időtartamra történő módosítását elfogadja. 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződés módosítását írja alá. 

Határidő: azonnal, illetve 2016. március 31. 

Felelős:   Mondok József polgármester 


