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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi munkatervében június hónapra lett betervezve 

a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: HBVSZ Zrt.) Polgáron végzett 

tevékenységéről készített tájékoztató megtárgyalása. 

 

A HBVSZ Zrt. elkészítette a társaság működési területére vonatkozó 2013. évi üzleti jelentését, mely 

jelentésből a Polgári üzemegység tevékenységére vonatkozó kivonatot az előterjesztéshez mellékletként 

csatolok. 

 

A HBVSZ Zrt.-t 13 települési önkormányzat alapította 2012. évben. Az alapító tagok között van Polgár 

Város Önkormányzata. 

Polgár Város közigazgatási területén a HBVSZ Zrt. 2013. január 1-től biztosítja a víziközmű szolgáltatási 

feladatok ellátását, melyet korábban az önkormányzat Városgondnoksága végzett. 

 

A 2013. évi üzleti jelentésből készült kivonat bemutatja a társaság szervezeti felépítését, a Polgári 

üzemegység ez évben végzett szolgáltatási tevékenységét.  

 

Tárgyévben a társaság végrehajtotta a rezsicsökkentést, melynek következményeként csökkent a lakosság 

által fizetett szolgáltatási díj. 

 

A HBVSZ Zrt. 2013. évi nettó árbevétele 2.104.263,- eFt, mérleg szerinti eredménye 31.333,- eFt volt. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez mellékelt kivonatban foglalt tájékoztatót 

megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2014. június 17. 

Tisztelettel:  

Tóth József 

polgármester 

 

Határozati javaslat 

…/2014. (VI.26.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a Hajdúkerületi és Bihari 

Víziközmű Szolgáltató Zrt. Polgáron végzett tevékenységéről” elnevezésű előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2013. évi tevékenységéről 

szóló tájékoztatóját elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 



 

Tájékoztató 

 

 

Kivonat 

a 

Hajdúkerületi és Bihari 

Víziközmű Szolgáltató Zrt. 

 

2013. évi üzleti jelentéséből 

 

(a Polgári üzemegységére vonatkozóan) 



 
1. Bevezetés és helyzetértékelés 

 

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.-t működésének 2013-ban második évét kezdte el és 

fejezte be. 2012-ben még csak 3 településen, a korábbi TRV Zrt működési területén (Hajdúhadház, Téglás, 

Bocskaikert) míg 2013-ban a teljes, működési engedélynek megfelelő területen végeztünk teljes körű 

szolgáltatást (Tiszavasvári, Szorgalmatos, Hajdúdorog, Polgár, Hajdúböszörmény, Hajdúhadház, Téglás, 

Bocskaikert, Hajdúszoboszló, Földes, Berettyóújfalu). A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt 

alapításakor alapító tagként Komádi Város és Magyarhomorog Község is tulajdonos, e két önkormányzat 

közszolgáltatói szerződést azonban nem velünk, hanem a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű 

Zrt.-vel (Hajdúvíz) kötött. A 2013. év működésében a korábbi évekhez képest jelentős változást okozott a 

szektoradók kivetése (közműadó, felügyeleti díj) és a rezsicsökkentés nagysága. A 2013. évre vonatkozó 

üzleti terv már részben tartalmazta ezeket a jogszabályokat, azonban év közben folyamatosan további 

adóterhek, bankszámlákkal, telefonköltséggel, útdíjakkal tovább terhelték a gazdasági társaságot. Meg kell 

állapítani azt is, hogy a víziközmű gazdálkodási szektorban általában a harmadik évet kezdtük el egy 

inflációt követő díjemelés nélkül, de vannak települések, melyek korábban sem alkalmazták minimumként a 

legalább inflációs díjnövekedést. 

 

2. A 2013. gazdálkodási év legfontosabb feladatai 

 

A cég alapításakor az alapszabályzaton túlmenően a tulajdonosi kör szóbeli megállapodást kötött arra 

vonatkozóan, hogy a településekhez korábban kötött víziközmű szolgáltatók ugyan egy központi irányítás 

alá kerülnek, de a lehető legnagyobb mértékben meghagyjuk a vízművek helyi önkormányzathoz való 

kötődését, részben a helyi irányítást, településhez kötött ügyfélszolgálatokat, az önálló vízművek meglétét. 

A megállapodásnak megfelelően ezt szem előtt tartva 2013. évben a működési felépítést 4 

üzemigazgatóságra osztottuk. 

 

I. Tiszavasvári üzemigazgatóság 

 

Üzemigazgató: Szabó Andás, korábban Tiva-Szolg Kft ügyvezető igazgatója. 

Feladatkörébe tartozik a Tiszavasvári vízmű, szennyvíztelep és ellátó rendszerek mindenre kiterjedő 

szakmai irányítása és az üzemigazgatósághoz kapcsolt Polgár és Hajdúdorog teljes víz és 

csatornaellátó rendszerének felügyelete. Állandó meghívott résztvevője az igazgatóságnak. 

Tiszavasvári üzemigazgatósághoz tartozik Polgár üzemegység, üzemegység vezető: Máté Lajos, 

korábban Polgár Város Városgondnokság vízmű és csatornaellátó rendszerének szakmai irányítója. 

Feladatkörébe tartozik a Polgár vízmű, szennyvíztelep és ellátó rendszerek mindenre kiterjedő 

szakmai irányítása. 

Tiszavasvári üzemigazgatósághoz tartozik Hajdúdorog üzemegység, üzemegység vezető: Nyusti 

György, korábban Hajdúdorog Város GAMESZ vízmű és csatornaellátó rendszerének szakmai 

irányítója. Feladatkörébe tartozik a Hajdúdorog vízmű, szennyvíztelep és ellátó rendszerek mindenre 

kiterjedő szakmai irányítása. 

Az üzemigazgatóság területén minden településre vonatkozóan munkaidőben folyamatos 

ügyfélszolgálat áll a fogyasztók rendelkezésére. 

 

II. Hajdúböszörmény üzemigazgatóság 

 

Üzemigazgató: Gombár Tamás, korábban a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. főmérnöke. 

Feladatkörébe tartozik a hajdúböszörményi és Hajdúhadház, Téglás, Bocskaikert vízművek, 

szennyvíztisztító telepek és ellátó rendszerek mindenre kiterjedő szakmai felügyelete. Állandó 

meghívott résztvevője az igazgatóságnak. A Hajdúböszörményi üzemigazgatósághoz tartozik a 

Hajdúböszörmény üzemegység, üzemegység vezető: Gergely Imre, korábban Hajdúböszörményi 

Városgazdálkodási Kft vízmű és csatornaellátó rendszerének szakmai irányítója. Feladatkörébe 

tartozik a Hajdúböszörmény vízmű, szennyvíztelep és ellátó rendszerek mindenre kiterjedő szakmai 

irányítása. 



A Hajdúböszörményi üzemigazgatósághoz tartozik a Hajdúhadház üzemegység, üzemegység 

vezető: Papp László, korábban TRV Zrt vízmű és csatornaellátó rendszerének szakmai irányítója. 

Feladatkörébe tartozik a Hajdúhadház, Téglás, Bocskaikert szennyvíztelep és víz- és szennyvíz ellátó 

rendszerek mindenre kiterjedő szakmai irányítása. 

 

Az üzemigazgatóság területén Hajdúböszörmény és Hajdúhadház településekre vonatkozóan 

munkaidőben folyamatos ügyfélszolgálat áll a fogyasztók rendelkezésére. 

 

III. Hajdúszoboszló üzemigazgatóság 

 

Üzemigazgató: Harangi Viktor, korábban a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt vízmű 

ágazatvezetője. 

Feladatkörébe tartozik a Hajdúszoboszló és Földes vízművek, szennyvíztisztító telepek és ellátó 

rendszerek mindenre kiterjedő szakmai felügyelete. Állandó meghívott résztvevője az 

igazgatóságnak. 

A Hajdúszoboszlói üzemigazgatósághoz tartozik a Földes üzemegység, üzemegység vezető: Tóth 

Imre, korábban Földes Közmű Kft ügyvezetője. Feladatkörébe tartozik Földes vízmű, szennyvíztelep 

és ellátó rendszerek mindenre kiterjedő szakmai irányítása. Az üzemigazgatóság területén minden 

településre vonatkozóan munkaidőben folyamatos ügyfélszolgálat áll a fogyasztók rendelkezésére. 

 

IV. Berettyóújfalu üzemigazgatóság 

 

Üzemigazgató: Bondár Sándor, az igazgatóság tagja, korábban és jelenleg is a Herpály-Team Kft. 

ügyvezető igazgatója. Feladatkörébe tartozik a Berettyóújfalu vízmű, szennyvíztisztító telep és ellátó 

rendszerek mindenre kiterjedő szakmai felügyelete. 

Az üzemigazgatóság területén munkaidőben folyamatos ügyfélszolgálat áll a fogyasztók 

rendelkezésére. 

Az üzemigazgatóságoktól és üzemegységektől elvonásra kerültek: 

- a közműszolgáltatást közvetlenül nem befolyásoló szerződések megkötése, jóváhagyása 

- központi elektronikus számlakészítés és számlázás 

- központi könyvelés 

- főkönyvvezetés 

- számítástechnikai háttérirányítás 

- elektronikus számlakészítés 

- banki feldolgozás (Hajdúszoboszló) 

 

A 2013. gazdasági év legfontosabb feladata a működési engedély megszerzése volt. A működési engedély 

iránti kérelmünket a 209/2011. (XII.31.) tv. alapján a Magyar Energetikai- és Közmű- Szabályozási Hivatal 

részére 2013. május 31-ig benyújtottuk. A benyújtást követően a Hivatal két hiánypótlásra szólított fel 

bennünket, melyet egy szóbeli konzultációt követően a Hivatal 2013. november 7.-én 1976/2013. 

sorszámmal működési engedélyt adott. 

 

A működési engedély elengedhetetlen része a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 

üzletszabályzata és beszerzési szabályzata, melyet a hatóság folyamatosan ellenőriz. Az üzletszabályzat és 

beszerzési szabályzat eredeti példányban közvetlenül a Magyar Energetikai és Közmű- Szabályozási 

Hivataltól került megküldésre a tulajdonosok részére. 

 

 

A működési engedélyünket a beadott kérelemnek megfelelően területi, tárgyi és időbeli elhatárolással az 

alábbiak szerint hagyták jóvá: 



 
 



 
 



 

3. A polgári üzemegység gazdálkodási rendszerének, feladatainak, problémáinak kiértékelése: 

 

 



 
2013. évben a HBVSZ Zrt. Polgári üzemegysége víziközmű rendszer üzemeltetést végzett. 

A víziközmű rendszer üzemeltetéséből származó árbevételünk 2013. évben: 104.134 e Ft, összes 

árbevételünk: 124.337 e Ft, adózás előtti eredmény -5.107 e Ft. 



 

Üzemegységünk 2013. évi víz- és csatornadíj árbevétele elmaradt a tervezett árbevételtől. Ez az eltérés 

6,25%, ami 6,934 e Ft. Az ivóvíz értékesítés és a tisztított szennyvíz mennyisége a tervezett 96 ill. 97%-a a 

2013. július 1.-jén életbe lépett rezsicsökkentés miatt árbevételünk mintegy 3.500 e Ft-tal csökkent. 

 

A Polgári Üzemegység 2013 évi árbevételi terve 99,44%-ra teljesült, költségterve viszont 103,35%-ban 

realizálódott. Az eltérés okai, hogy évközben egy kismértékű béremelés történt, mivel a vezetés ígérete, 

miszerint megőrizzük az előző évi jövedelmeket nem teljesült. A béremelés mértéke dolgozónként kb. bruttó 

10 000 Ft/hó, kisebb túllépés figyelhető meg a műszaki anyagok, nyomtatványok, javítási költség és 

laborvizsgálati díj tekintetében. A költségtúllépések fő okai a meghibásodások számának emelkedésével, a 

több mérőcserével, a régen használt nyomtatványok kiváltásával magyarázható. 

A Polgári Üzemegység úgy kezdte a 2013-as esztendőt, hogy költöztünk a Városgondnokság telephelyéről. 

A költözés egyben azt jelentette, hogy új ügyfélszolgálati irodát kellett kialakítani. Ez a feladat 

természetesen plusz kiadással járt, mely terhelte tevékenységünket. Ezek a költségek a jövőben nem fognak 

jelentkezni. 

 

A közvetlen működési költségeken felüli kiadásaink legfőbb elemei, a tulajdonos Önkormányzat részére 

kifizetett víziközmű rendszer bérleti díj 16.000 e Ft, a közművezetékek után méterenként fizetendő 

közműadó 10.949 e Ft, a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalnak fizetendő felügyeleti díj 

1.342 e Ft, a 

helyi adók díja és a Zrt általános Polgárra eső m3 arányos költsége 7.276 e Ft, az üzemigazgatósági ráosztott 

általános költség 1.552 e Ft. 

Ezek összesen 37.119 e Ft. Ez az összes bevételünk 29,85%-a. 

 

Jelentős árbevétele van Üzemegységünknek az Újtikos és Tiszagyulaháza településektől tisztításra átvett és 

a tengelyen beszállított szennyvizekből. Ezek a tételek túlteljesítésre kerültek. 

 

Az üzemeltetésben résztvevő létszám megoszlása: 

 

2013. december 31-i állapot szerint a Polgári üzemegység létszámát 2 fő ügyfélszolgálati munkatárs, 2 fő 

csoportvezető, és 1 fő üzemegység vezető alkották. A vízmű telepen 8 fő, a szennyvíztelepen 6 fő látta el 

feladatait. 

A vízóra leolvasást 1 fő, a díjbeszedést 1 fő végzi. Összlétszámunk 21 fő, melyből 1fő ügyfélszolgálati 

munkatárs a vállalkozási tevékenységből eredő feladatokat is végzi, a díjbeszedő végzi a vállalkozásból 

eredő feladatokat és az ügyfélszolgálaton valamint a közösségi helyiségekben a takarítást is. 



 

Ivóvíz szolgáltatás főbb paraméterei számokban: 

 

Polgár Vízmű telep 2013. 

Vízbeszerzés 3 db mélyfúrású 

kút 

(100 m alatt) 

Éves víztermelés 

306.673 m
3
 

Termelés vízigénye 

3.000 m
3
 

Szűrő öblítés 

6.100 m
3
 

Fővízórán kiadott 

306.373 m
3
 

Vízértékesítés 

232.680 m
3
 

Hálózati üzemvitel vízhasználat 

6.000 m
3
 

Szolgáltatási veszteség                                           20 %                                          61.593 m
3
 

Vízmű mértékadó kapacitás                                                                                     1.998 m
3
/d 

Víztárolás 

300 m
3
 

Napi maximum fogyasztás              2013-08-04                                                         1.298 m
3
 

Napi minimum fogyasztás              2013-01-31                                                            678 m
3
 

Elosztó hálózat 

Gerincvezeték hossza                                                                                                 50,20 km 

Bekötővezeték hossza                                                                                                33,60 km 

Új vízbekötés                                                                                                                     0 db 

Összes vízbekötés                                                                                                       3.517 db 

Üdülők                                                                                                                          200 db 

Közkifolyó                                      Üzemel: 32 db                                                        56 db 

Tűzcsap                                                                                                                         200 db 

Tolózár                                                                                                                          172 db 

Csőtörések 

                                                       50 mm felett                                                             22 db 

                                                       50 mm alatt                                                            121 db 

Egyéb hálózati hiba bejelentése                                                                                    233 db 

Vízóra csere                                                                                                                  682 db 

 



 

Szennyvízelvezetés és tisztítás főbb paraméterei számokban: 

 

2013. 

Közcsatornán érkező szennyvíz m
3
 259.049 

Települési folyékony hulladék m3 6.474 

Ellocsolt tisztított víz m
3
  

Befogadóba bocsátott tisztított víz m
3
 265.523 

Összes tisztított szennyvíz m
3
 265.523 

Telep energia igénye kWh 256.675 

Telep fajlagos energia felhasználása kWh/m
3
 0,97 

Kiszámlázott szennyvíz m
3
 170.574 

Átvett szennyvíz m
3
 51.501 

Árbevétel e Ft 50.782 

Hibák db 32 

Dugulások száma db 12 

csőtörések száma db 1 

Szennyvíztelep napi kapacitása m
3
/nap 1.000 

LE-ben kifejezett kapacitás LE 7.140 

Átlagos hidraulikai terhelés m3/nap 728 

Átlagos LE-ben kifejezett terhelés LE 5.198 

Szennyvízátemelők száma db 32 

Gerincvezeték hossza (gravitációs) km 32,6 

Gerincvezeték hossza (nyomott)  km 8 

Bekötővezeték hossza km 27,4 

Szennyvízgyűjtő hálózat hossza km 68 

Szennyvízelvezetés és tisztítás díja                                                                Ft 

2013.01.01. - 06.30. lakosság 304 

 közület 304 

2013.07.01. – 12.31. lakosság 273,6 

 közület 304 

 

 

 

Összegzésül megállapítható, hogy a Polgári Üzemegység 2013. évi üzleti éve veszteséges volt. Tudomásul 

kell venni, hogy mint minden más gazdasági tevékenységnél a víziközmű szolgáltatás területén is létezik 

gazdaságosan működtethető üzemméret. Sajnos a Polgári Üzemegység nem éri el ezt a méretet. 

Ennek tudatában igyekeztünk vállalkozási tevékenységgel növelni bevételeinket, amely sikerrel is járt. 

Kapacitásaink jobb kihasználásával, hatékonyabb munka- és üzemszervezéssel tudtunk elérni mintegy 8.000 

e Ft plusz bevételt, mellyel csökkenteni sikerült veszteségünket. 

 

 

 

  Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű 

        Szolgáltató Zrt. 


