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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Polgár Város Önkormányzata, mint ellátásért felelős a víziközműveit a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű 

Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: HBVSZ Zrt.) üzemelteti a felek között létrejött bérleti-üzemeltetési 

szerződés alapján. 

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 HBVSZ Zrt. ennek a szerződésbeli kötelezettségének –bérleti-üzemeltetési szerződés 8. pontja - tett eleget 

a mellékelt tájékoztató elkészítésével és megküldésével. 

 

 A Képviselő-testület a 104/2018.(IX.27.) sz. határozatával elfogadta a HBVSZ Zrt. által elkészített Polgár 

város víziközműveinek 2017-2031 évekre vonatkozó gördülési fejlesztési tervét, amelyet a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) is jóváhagyott. 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11 § (2) bekezdése előírja, hogy minden év 

szeptember 30-ig a fejlesztési tervet aktualizálni szükséges és azt be kell nyújtani a Hivatalhoz jóváhagyásra. 

A HBVSZ Zrt. elkészítette Polgár város víziközműveinek 2020-2034 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési 

tervét, mely az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi munkatervében november hónapra lett 

betervezve a HBVSZ Zrt. Polgáron végzett tevékenységéről készített tájékoztató megtárgyalása és a város 

víziközműveire vonatkozó gördülő fejlesztési terv elfogadása. A HBVSZ Zrt. 2019 november 14-én küldte 

meg az előterjesztéshez a tájékoztatást és a gördülő fejlesztési tervre vonatkozó javaslatát (1 sz. melléklet). 

 

A HBVSZ Zrt. elkészítette a társaság működési területére vonatkozó 2018. évi üzleti jelentését (2. sz. 

melléklet), mely jelentésből a Polgári üzemegység tevékenységére vonatkozó beszámoló kivonatot csatolok. 

 

A beszámolóból az alábbiakat emelem ki:  

- Általánosságban elmondható, hogy a szolgáltatás 2018. évben zavartalanul folyt, a Társaság gazdasági 

helyzete alapvetően stabil volt. A megfelelő üzemeltetést nagymértékben nehezítette az évek óta 

változatlan és egyúttal kedvezőtlen gazdasági környezet. 

 

- A rezsicsökkentés, az ún. vezetékadó, valamint a Magyar Energetikai és Közmű Hivatalnak fizetendő 

felügyeleti díj és egyéb adók (pl. vízkészlet járulék, vízterhelési díj) közel 350 millió Ft bevételkiesést 

és ebből eredően többlet kiadást jelentettek Cégünknek 2018. évben. A Hajdúkerületi és Bihari 

Víziközmű Szolgáltató Zrt-t fennállásának 6 évében ezen adók és bevételkiesések kb. 2,2 milliárd Ft-



tól fosztották meg. Sajnos ezt az összeget a fejlesztések és a dolgozók béremelésének a rovására tudták 

kigazdálkodni. 

 

- 2015. évben kidolgozásra került a Társaságon belül az egységes bérleti díj rendszer. Az új bérleti díjak 

az önkormányzatok határozataival léptek életbe 2016-tól. 

 

- Víziközmű vagyon bérleti díja (2017. évben 6 579 e Ft-ról 2018. évben 2 712 eFt-ra ) 3 867 eFt-al 

csökkent. 

 

- Az előző évhez képest ugyan csökkent a vízhálózati veszteség mértéke, azonban az így is nagyon 

magas, illetve magasabb – a 2016-os év kivételével –, mint a korábbi évek adatai. 

 

- A szennyvíztelep működése az építése óta rendkívül labilis, érzékeny az időjárásra, csapadékra.  

 

- A műtárgyak közül a kétszintes ülepítő rendkívül rossz állapotban van, az iszapprés, a szivattyúk nem 

megfelelően, illetve folyamatos javításokkal tudják kiszolgálni a tevékenységet. 

 

Összegezve a HBVSZ Zrt. Polgári üzemegységének 2018. évi üzleti jelentését, az előző évhez képest is 

romlott az üzemi eredmény és az adózás előtti eredmény, a kialakult veszteséghez hozzájárult a 

rezsicsökkentés, az infláció és az áremelkedések díjban történő kompenzációjának hiánya, az ágazatot sújtó 

különadók, a rendszer öregedése, a karbantartási- és javítási feladatok mennyiségének és anyagigényének 

növekedése. 

 

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

megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2019. november 15. 

 

 

 

Tisztelettel:  

Tóth József 

polgármester 

 

Határozati javaslat 

…/2019. (…) sz. határozat 

 

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

Víziközmű Szolgáltató Zrt. Polgáron végzett tevékenységéről és javaslat Polgár város víziközműveinek 

vonatkozó gördülő fejlesztési terv elfogadására” elnevezésű előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) A Képviselő-testület a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. által elkészített Polgár város 

víziközműveinek 2020-2034 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervét elfogadja. 

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúkerületi és Bihari Viziközmű 

Szolgáltató Zrt-n keresztül küldje meg Polgár város víziközműveinek 2020-2034 évekre vonatkozó 

gördülő fejlesztési tervét ellenőrzés céljából a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak. 

 

3.) A Képviselő-testület a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2018. évi tevékenységéről 

szóló tájékoztatóját elfogadja. 

 

Határidő: 2019. december 15. 

Felelős: Tóth József polgármester 


