
Előterjesztés

a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére

Tárgy: Enying  Város  szennyvízelvezetésének  és  szennyvízkezelésének  a  kiépítése  című 

projekthez kapcsolódó szükséges döntések meghozatala

Előterjesztő: Tóth Dezső polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Enying Város szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének a kiépítése című projekthez 

kapcsolódóan több kérdésben kell döntenie, illetve állást foglalnia a Képviselő-testületnek.

1. KEOP 1.2.0/B pályázati kiíráson való részvétel

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy határozott,  hogy a Környezet  és 

Energia  Operatív  Program keretében  meghirdetett  „Szennyvízelvezetés  és  tisztítás”  című, 

KEOP-1.2.0./B kódszámú pályázaton részt kíván venni.

A  fejlesztési  cél: Enying  Város  szennyvízcsatorna  hálózatának  és  tisztítótelepének 

megvalósítása.

A  fejlesztés  megvalósulási  helye: Enying  városa  és  Balatonbozsok,  Kabókapuszta 

településrészek.

A fejlesztés forrás nettó összetétele: 

MEGNEVEZÉS % eFt
KEOP támogatás (EU + Nemzeti támogatás) 83,96% 2 426 227 
Kedvezményezeti  hozzájárulás  (elszámolható 
költségek) 16,04% 463 369 
Kedvezményezeti  hozzájárulás  (nem 
elszámolható költségek)  60 147 

A  pályázathoz  rendelt  saját  forrás  fedezete  a  víziközmű  társulat  legfőbb  testülete  által 

meghatározott érdekeltségi hozzájárulás, illetve annak megelőlegezésére biztosítandó hitel.



A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására, és a 

pályázat benyújtására.

Ezzel egyidejűleg a 126/2010. (IV. 8.) számú határozatát visszavonja.

Határidő: Pályázat benyújtása tekintetében 2010. július 15.

Egyebekben folyamatos

Felelős: Tóth Dezső polgármester

2.  EU  Önerő  Alap  pályázati  forrás  igénybevétele,  mint  az  önkormányzati  önerő 

biztosításának egyik lehetősége

Enying Város szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének a kiépítése című projekthez 

kapcsolódóan az önerő finanszírozásakor lehetőség van pályázni az EU Önerő Alap keretében 

az önerő mértékének 50 %-ig. A Képviselő-testületi határozatban azonban rögzíteni kell, hogy 

ha az önkormányzatot nem ítélik támogatásra az EU Önerő Alap pályázati kiírás tekintetében 

akkor az ezen felhívás keretében megpályázott összeget milyen formában kívánja megfizetni 

a pályázó a KEOP kiíráshoz kapcsolódóan. Mivel a 2010. évi Önerő Alapra október 1. napjáig 

lehet pályázni – és nagy valószínűéggel pozitív elbírálás esetén se lesz az önkormányzatnak 

ekkora már aláírt Támogatási Szerződése – így ezen pályázati formát a remélhetőleg 2011. 

áprilisában kiírásra kerülő támogatásból tudjuk majd igénybe venni. 

Határozati javaslat:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  Enying  Város 

szennyvízelvezetésének  és  szennyvízkezelésének  a  kiépítése  című,  KEOP-1.2.0/B 

azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan az önrész támogatására pályázatot nyújt be az EU 

Önerő Alap keretében.

A  fejlesztési  cél: Enying  Város  szennyvízcsatorna  hálózatának  és  tisztítótelepének 

megvalósítása

A  fejlesztés  megvalósulási  helye: Enying  városa  és  Balatonbozsok,  Kabókapuszta 

településrészek

A fejlesztés nettó forrásösszetétele



MEGNEVEZÉS % eFt
KEOP támogatás (EU + Nemzeti támogatás) 83,96% 2 426 227 
Kedvezményezeti  hozzájárulás  (elszámolható 
költségek) 16,04% 463 369 
Kedvezményezeti  hozzájárulás  (nem 
elszámolható költségek)  60 147 

A  pályázathoz  rendelt  saját  forrás  fedezete  a  víziközmű  társulat  legfőbb  testülete  által 

meghatározott érdekeltségi hozzájárulás, illetve annak megelőlegezésére biztosítandó hitel.

Amennyiben az önkormányzatot nem ítéli támogatásra a kiíró szervezet, úgy az önerőt teljes 

egészében  a  víziközmű  társulat  legfőbb  testülete  által  meghatározott  érdekeltségi 

hozzájárulás,  illetve  annak  megelőlegezésére  biztosítandó  hitel  formájában  kívánja 

biztosítani.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  Támogatási  Szerződés  aláírását 

követően  a pályázat benyújtására.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: folyamatos

3. Díjképzési elv megvitatása

A  Képviselő-testületnek  állást  kell  foglalnia  a  díjképzési  politikát  illetően.  A 

Megvalósíthatósági  Tanulmány  7.5.  fejezete  részletezi  a  működtetés  finanszírozást, 

díjpolitikai  rendszerét.  A  pályázati  dokumentáció  benyújtásához  elengedhetetlen  azon 

Képviselő-testületi döntés meghozatala, mi szerint az önkormányzat ezen díjpolitikai elveket 

megismerte, és alkalmazni fogja a projekt megvalósulása során.

Határozati javaslat

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  Enying  Város 

szennyvízelvezetésének  és  szennyvízkezelésének  a  kiépítése  című,  KEOP-1.2.0/B 

azonosítószámú  pályázathoz  kapcsolódóan  önkormányzat  nyilatkozik  arról,  hogy  az 

üzemeltetési  koncepció  alátámasztásához  nyújtott,  és  a  Megvalósíthatósági  Tanulmányban 

feltüntetett  adatok,  információk  a  valóságnak  megfelelnek,  továbbá  az  Önkormányzat  a 



Megvalósíthatósági  Tanulmányban  bemutatott  üzemeltetési  koncepciót,  díjpolitikát, 

díjképzést megismerte és annak melléklet szerinti betartását vállalja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tóth Dezső polgármester

4. Formális döntések meghozatala: a létrejövő létesítmény működtetéséről nyilatkozat

4.1.

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  Enying  Város 

szennyvízelvezetésének  és  szennyvízkezelésének  a  kiépítése  című,  KEOP-1.2.0/B 

azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan az önkormányzat jóváhagyólag nyilatkozik arról, 

hogy a támogatással létrejött létesítmény működtetésének fedezetét saját forrásból és/vagy a 

fenntartó által biztosítja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.2. 

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  Enying  Város 

szennyvízelvezetésének  és  szennyvízkezelésének  a  kiépítése  című,  KEOP-1.2.0/B 

azonosítószámú  pályázathoz  kapcsolódóan  az  önkormányzat  nyilatkozik  arról,  hogy  a 

megvalósuló  elemek  üzembe  helyezésétől  számított  5  évig  az  új  elemekre  vonatkozóan 

csatornadíj támogatást nem igényel.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Enying, 2010. június 30.

Tóth Dezső

Polgármeste



A működés finanszírozása, díjpolitika, díjképzés 

Az árak megállapításáról szóló többször módosított 1990. évi LXXXVII. törvény (XII.5) 

értelmében a közüzemi vízből szolgáltatott közüzemi csatornamű használatáért fizetendő 

díjak a hatósági ár kategóriába tartoznak. Az önkormányzati tulajdonú közművek esetén 

az árhatósági jogkört a helyi önkormányzat gyakorolja.

A költségeket az alábbiak szerint vesszük árképzési tényezőként figyelembe:

- helyi költségek (anyagjellegű, energia, stb.), 

- üzemeltetés,- karbantartás,- irányítás- és az egyéb ráfordítások

- személyi költség

Költségelemek:

- a csatlakozási szinttel változó,

- és attól függetlenül felmerülő állandó költségekre oszlanak.

Ágazati sajátosság, hogy a költségek tetemes része állandó költség:

- személyi jellegű kiadás

- amortizáció

- állandó költség az üzemeltetési költségből:

az  igénybe  vett  fogyasztástól  függetlenül  biztosítani  kell  a  folyamatos 

munkarendben  foglalkoztatott  diszpécser  rendszert,  a  hibaelhárító  hálózatot, 

készenlétben kell tartani a dugulás elhárítást szolgáló, valamint a hálózatvizsgáló 

gépeket, berendezéseket.

- üzemi és vállalati általános költség

- állandó költségek a termelésirányítás, az igazgatás költségei.

A csatlakozási szinttel változó költségek:

- a villamos energia fogyasztás arányos része,

- az anyagjellegű ráfordítások

- üzemanyag költség.

A szolgáltatási díjakban szereplő fajlagos helyi költség számítása:

A helyi költségek összege (a számított anyag, energiaszükséglet, üzemanyag) és a 

csatlakozási vállalástól függő elvezetett és tisztított szennyvízmennyiség alapján kell 

meghatározni. (Ft/m3)

A szolgáltatási díjakban szereplő fajlagos amortizációs költség számítása:

Pótlási költségként figyelembe véve. A pótlási költségeket az eszközök leírási kulcsa és 

élettartama alapján kalkuláltuk. Élettartam: gépészeti elemek: 8év, építés: 50 év.

A csatornaszolgáltatás eszközeinek amortizációs költsége és az értékesített szennyvíz 



hányadosaként számított fajlagos érték (Ft/m3).

A szolgáltatási díjakban szereplő fajlagos üzemeltetési, karbantartási, igazgatási 

költségek és egyéb ráfordítás számítása:

A tervezett költségek (üzemeltetés, karbantartás és egyéb ráfordítás) és az értékesített 

szennyvíz hányadosaként számított fajlagos érték. (Ft/m3).

A víz- és csatornadíjak jóváhagyása:

A helyi költségek és az egységes érvényű díjelemek figyelembevételével elkészítik a 

településre vonatkozó csatornadíj javaslatait és megküldik a Enying Város 

Önkormányzata képviselőtestületének jóváhagyásra.

Az alkalmazandó díjakról az önkormányzat rendeletben tájékoztatja a Fejérvíz ZRt.-t.

A tervezett díjak a fenntartási időszak végéig 2010. évi reáláron
NEM 
KÖLTSÉGALAPÚ 
FAJLAGOS DÍJAK 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019

Lakossági szennyvízdíj
345 Ft/

m3
352 Ft/

m3
359 Ft/

m3
366 Ft/

m3
373 Ft/

m3
381 

Ft/m3
Intézményi 
szennyvízdíj

305 Ft/
m3

311 Ft/
m3

317 Ft/
m3

324 Ft/
m3

330 Ft/
m3

337 
Ft/m3

Ipari, egyéb 
gazdálkodói 
szennyvízdíj

485 Ft/
m3

495 Ft/
m3

505 Ft/
m3

515 Ft/
m3

525 Ft/
m3

535 
Ft/m3

Szippantási befogadási 
díj

518 Ft/
m3

528 Ft/
m3

538 Ft/
m3

549 Ft/
m3

560 Ft/
m3

571 
Ft/m3

A fizetőképességi vizsgálat alapján a díjak megfizethetők lesznek az átlagos 

jövedelemmel rendelkező háztarások számára, míg a legalsó jövedelemkategóriában lévő 

háztartások esetében a viszonylag magas terhet fognak jelenteni (3,8-4,0 %).
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