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Előzménvek. tái ékoztatók:

A Galgamenti Yizlközmű Kft. legutóbb közel két éve -2009. októberébenszámolt be tevékenys égéro|Ga|gahévízKözség Önkormányzat képviselő-

testületének.

Jelen beszámolónkban részletesen aZ ezt követő időszak tevékenységével

foglalkozunk.

alaptevékenysége'mely víze||átás' szennyvíze|vezetés és _tisztítás-,
nem változott. Működési területe annyiban vá|tozott, hogy 20II. január 1-től _
a keletkezett veszteség miatt a Domony-Domonyvölgy üdülőterületi
vízművet már nem üzemeltetjük.
A Kft. törzstőkéje az elmúlt idoszakban nem vá|tozott,8.820e Ft, melyből
Galgahévízvagyonrésze 660e Ft, azaz 7,5 %. A Kft..ben a vagyonaránytól
függetlenül minden településnek 1-I szavazata van.

A Kft.

A 2010'

december 9.én tartott Taggyűlésen a tagok új, 3 fős Felügyelő
Bizottságot választottak. A Felügyelő Bizottság elnöke Szendrei Ferenc Tura
város polgármestere, tagjai pedig Vanó András Ga|gahévízközség
polgármestere valamint Dr. Dénes Tamás ügyvéd, Bag község Pénzügyi,
Ellenőrző, Gazdasági, Vagyongazdálkodási és Településfejlesztési
Bizottságának elnöke. Megbízatásuk 20I5. december 31-ig érvényes.
A Felügyelő Bizottság tagjai semmiféle javadalmazásban nem részesülnek.

Tura-Galgahéviz víze||átási feladatait -a Kft.-n be1ül- vá|tozat|anul a Turai
. i'r
v lzellatasr uzem vegzL.
A turai üzemben jeleleg 17 fő dolgozik, ebből 6 fő há|őzati szerelő, 5 fő
vizmúgépész(diszpécser), 4 fő vízmérőleolvasó és számlakézbesítő (ebből 2
fő vállalkozásban), I fő á|ta|ános ügyintéző és 1 fő üzemvezetó.

A Kft. eazdálkodása
A Kft. egyszerűsített éves beszámoló készítésérekötelezett.
A Kft. 20I0. óvi mérlegbeszámolóját a 20I1. 05. 24-i taggyűlés tárgyalta

meg

és hagyta jóvá.
A Kft. nettó árbevétele 2010. évben 483.907 eFt volt, amely közel I oÁ-kal
marad eI az e|őző évi 488.449 eFt nettó árbevételtő|. Az elmaradás oka, hogy a
megrendeléses építoiparimunkánk az utóbbi évben lényegesen kevesebb volt
mint az e|őző időszakokban.
Az alaptevékenység -víze||átás és szennyvízelvezetés- árbevétele
47 4.7 03 eFt, mely aZ összes bevéte1 ( 499 .234 eFt) 95,I oÁ.a, tehát
túlnyomórészt közüzemi szolgáltatást végeztünk, ahogy erre a társasági
szerződés is kötelez.
2010.ben is eredményesen gazdálkodtunk, az adőzás előtti eredményünk
I4.022 eFt. A társasági adófizetési kötelezettség I ,5I4 eFt. Az adőzott
eredményünk 12.508 eFt, mely eredménynek döntő része _ 8.713 eFt _ a
vizdíjba beépített 8,15 Ft/m, összegű fejlesztési célra elkülönített
fejlesztési forrás ( 1. sz. me11éklet ).
A közüzemi szolgáltatás hatósági áras tevékenység' a víz. és csatornadíjakat a
közműtulaj donos önkormányzatok képviselő-testülete á1lapítj a meg.
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elve változatlanul, hogy a bevéteI fedezze a
szükséges ráfordításokat úgy, hogy aZ önkormányzatoknak ne kelljen
támogatást nyújtaniuk a szo|gáItatő részéte'Tehát a fő cél a biztonságos

Az

ármegá||apítás legfőbb

szo1gáltatás és nem a nyereségtermelés.

A szoleáltatási feladatok iellemzői 2010. évben
Víztermelés. vízmínőség
2010. évben az üzemeltetésünkben lévő vízbázisokról 1894e .,l3 vizet
termeltünk, mely tarta|mazza a saját vízfe|használást is.

Változatlanul a turai vízbázis adja a 11 település víze||átásához
szükséges iv őv iz háromne gyedét.
A Galgamenti Viziközmű Kft. 2010. évben is maradéktalanul ki tudta

elégítenia közületi- és a lakossági fogyasztók vízigényét.
A turai vízbázis vízminősége kifogástalan, kezelés nélkül jutattjuk el a
fogyasztókhoz, az aszódi vizbázis vizét pedig vastalanítást követően.
Egyik vízbázis vizét sem kell fertőtleníteni.
A 2t12002. (V. 25.) KöViM rendeletben meghatározottak szerint a kutak,
vízkeze|ő berendezések' víztározők, valamint a há|őzatí pontok

vízminőség ellenőrzését cégünk az aNrsz

által jóváhagyott

éves

önkontroll ütemterv szerint végzi. 2009. őta a há|őzaton, a tárolóknál és
kutaknál vízminőségi kifogás nem merült fel.
A vízműlétesítményeket2010. évben is fel kellett készítenünk a három
napos' ÁNrsz és KDV-KTV Felügyelőség együttes szemléjére. A szemle
sikeres volt, a hatóságok nem tártak fel jelentős hiányosságot.

Az,,Üzemelő vizbázisok diagnosztikai vizsgáIat KEOP-2009-2,2.3lApáIyázatot Tura Város onkormányzata _ mint gesztor . 2010. november

hónapban nyújtotta be. A páIyázatírás során kiderült' hogy aZ aszódi
vízbázis kútjai nem veSzé|yeztettek, de a turai vízbázis kútjai igen. Az itt
kijelölendő védőterület Tura egész belterületét érinteni fogja. A pá|yázat
elbírálás alatt van.

Vízértékesítés
Vízértékesítésünk2010. évben:
ErtékesÍtés

iránva

Lakossási
Közületi
Osszesen

Nani

át|as.

Ertékesítettvízmennyiség (m") és értékesítési
bevétel (eFt)
Kft. összesen
ebből: Galsahévíz
m-

1.057.1s9
134.951

r.192.110
3266

eFt

255.272
44.960
300.232

"Á

I8,7
12,3

r00

m'
71.413
6.660
78.133
214

eFt

17.307

2.216
19.523

oÁ

91.5
8.5
100
6.55
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Az értékesítettvízmennyiség 2010. évben - az e|őző, 2009.

évlhez

viszonyítva - a Kft. területén átlagosan 6,2 oÁ-kal csökkent, Galgahévízen
a csökkenés 6,9 oÁ-os. (2.sz' melléklet)

Galsahévízen 2 fő vízmérőIeo1vasó és szám|akézbesíto vés.zi a
méroleolvasást és kézbesíti a számlákat. 20I0. évben a Galsahévízre
kiszám|ázott vízdíj(ÁFA-val) 24.4O4.748 Ft volt.

A

csekkes fizetés bevezetésévelugrásszerűen -mintegy háromszorosáranőtt kintlévőségünk. Tapaszta|atunk, hogy a fogyasztók a számlán
feltüntett fizetési határidőt nem is veszik figyelembe, a számlát sokan a
következő havi fizetésből egyenlítik csak ki.

Vízdíjkintlévőség Galgahévízen(3-4' sz. melléklet):

Tartozók

szama:
- lakossági fogyasztók (201 1 . 05 . 27 -én) 13 5 db
- közületi fogyasztók (2011 , 05. 27-én) 9 db

Összesen:

A szolgáltatási feladatok

Tartozás

I

osszege:
.I23 .57 6 Ft,

97,I42 Ft
1.220.718 Ft.

e||át.ásában egyÍe nagyobb problémát okoz az

emelkedő szolgáltatási díj kintlévőség. 2010. évben fokozott figyelmet
szenteltünk az eredményes hátralékbehajtásra. A taggyűlés felhatalmazta
a kft. vezetéséta következetes behajtásra, hozzájárult a nemfizetők
vízszoIgáltatásból történő kizárásához. A kizárást követően a fennálló
tartozást peresítj ük.
20I0. évben a fizetési meghagyások kiadását kizjegyzők végzl'k,
elektronikus rendszeren keresztül bonyolódik az eljárás. A végrehajtási
eljárások sajnos nem elég hatékonyak, sok esetben nem eredményesek.

Galgahévízte1epülésen összesen 8 esetben került sor kikötésre. Három
fogyasztó a mai napig nem kérte az ivővízszo|gá|tatás helyreállítását' 1
fogyasztó visszakötése a tartozás és a visszakötési díj megfizetését
követően megtörtént. 2 kikötött fogyasztó tartozása végrehajtási eljárás
alatt van, 2 fogyasztő tartozására pedig jogerős fizetési meghagyás van
érvényben. További 1 fogyasztó ellen folytatunk elj árást, mert
fogyasztóvá|tozásttáI a régi fogyasztó nem fizette meg tartozását. (5. sz.
melléklet)
A hátra|ékok csökkentését a települési önkormányzatok - így Galgahévíz
község is - nagyban segíthetik azzal, hogy nagyobb számban adnak a
rászorulóknak lakásfenntartási támogatásto amely támogatást krjzvetlenül

a

á|tatő bankszám|ájára

ák,

a

kedvezményezettek
díjtartozásának kiegyenlítésére.Galgahévíz kozség önkormányzata több
esetben támogatta már ily módon a rászorulókat'
szolg

utalj

Beszámolónkhoz mellékeljük a galgahévízi lakossági és közületi tartozők
legfrissebb listáját valamint a folyamatban lévő bírósági eljárások
listái át.
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Hibaelhárítás. karbantartás. műszaki intézekedések

Galgahévízközségben 24,I km ivővízvezetéket üzemeltetünk, a
vízbekötések száma 8]2 db. Az év során számitőgépen rögzítettük a
hibabej elentéseket és hibaj avításokat. Az illetékes vezetők interneten
keresztül is el1enőrizhetik, figye1emme1 kísérhetika hibaelhárítási
tevékenységet.A Galgahévízenvégzett javítási munkák az összesített
hibaelhárítási statisztika alapj án (6. sz' melléklet):

0. évben Galgahévízen a fogyasztók megrendelésére5 db új
vízbekötést készítettünkel, és 145 db hite1esítési vízmérőcserét
20

1

véseztünk.

9l2OO8. (II. 22.) orv rendelet szerint bevezetésre került az új
tűzcsapnyilvántartás. A tűzcsapok ellenőrzése és javítása folyamatosan
történik. 20l0. évben is megtörtént a rendeletben köte1ezően előírt

A

tűzcsapellenőrzés és ezze| együtt a karbantartás, mosatás. A
Galgahévizen felszerelt 52 db tűzcsap kifogástalanul működik.

Teljes átépítésre,fejújításra került a Dobó utcai átemelő, melynek
keretében megvalósult egy új frekvencia szabá|yző beépítéseis.

A Béke utca

és Fő út közötti szakaszon, 2I fm hosszban kicseréltük az
átm. 150 acélcsövet. A csőcserével együtt a csatlakozó szerelvények
cseréje is megtörtént, valamint beépítésrekerült I db to|őzár.

A galgahévízi vezetékrendszeren a Fő út és Fürst Sándor utca sarkán,
a Fő út I57.

sz. előtt 1-1 db szakaszolő to|őzár beépítésetörtént

és

meg.

A beépítéseketés a csőtörés javításokat úgy tudtuk elvégezni, hogy 6 őrát
meghaladó vízhiány nem volt, lajtkocsis vize||átást nem kellett
biztosítani.

Vagvoni kórdések. tárgvi feltételek

A viziközmű vagyon nem társaságunknál, hanem az önkormányzatok
könyveiben van nyilvántartva. 2010. évben az Aszódi Társult Települések
megbízásából végzett belső ellenőri vizsgálat javaslatként írta elő a
közmrÍvagyon egységes nyilvántartását az önkormányzatok számára, valamint a
közművagyon üzemeltetői szerződés keretében történő átadását.
A Galgamenti Viziközmű Kft. elvégezte a közművagyon felmérését,annak
dokumentálását. A dokumentációt aZ érintett önkormányzatoknak 1- 1
példányban átadtuk. A Po1gármesteri Hivatalok vagyonnyilvántartását e
felmérésalapj án egyeztetni' majd ha szrikséges módosítani kell.
(A vagyon felméréseakkor lenne teljes, ha a munka a települési vagyon
felmérésével folytatódhatna. )
A kft. Taggyűlési határozatának megfelelően 2011. év elsó fé1évébenmeg
kötni a resionális vízműre vonatkoző uzemeltetési szerződést'

ke11
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Osszefoglalva:
Szolgá1tatási feladatainkat 2010. évben is elvégeztük, gazdálkodásunk
me gfelelt a Társasá gi S zer ződé sben r ö gzitett,,non-profit elv''-nek.
A Kft. tartani tudta a szolgáltatás elért színvonalát és az uzembiztonságot.
A gazdáIkodás elsődleges elve teljesült, a kft. bevételei fedezték a kiadásokat.
A Galgamenti Viziközmű Kft. a tevékenységéhez2010. évben sem vett
igénybe banki hitelt' az önkormányzatok kötelező ivővízszolgáltatási feladatát
minden településen önkormányzatí támogatás nélkül tudta végezni.
A rekonstrukciós keret bővül, mert a tulajdonosok a vízkőzmú amoritzáciőját
fokozatosan építikbe a vízdijba, így Iesz fedezet az elavult azbesztcement és
acélcsővezetékek cseréj ére'

Egyre nagyobb számban j elentkeznek a vezetékrendszeren hibák, egyre
nagyobb költséget jelent ezen hibák javítása, de erre a kft. megfelelő
felkészültséggel' szakemberekkel és eszközökkel

rendelkezik.

Mellékletek:
I.l A vízdíjárbevételből fejlesztésre elkülönített pénzösszeg
2.l Az értékesítettivőviz mennyisége és értéke2009. és 2010. évben
3 ,l Lakossági fogyaszt ők taftozása Galgah évízközségben
4.l Közületi fogyasztók tartozása Galgahéviz községben

5.l
6.l

Lakossági vizdíjtartozások bírósági eljárás a|att, Galgahévíz községben
Galgahéviz kizség hibaelhárítási statisztika (2010. év)

