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Bevezetés 

 

A 2008. február 1-től történt kinevezésem óta a Városi Szolgáltató Zrt gazdasági helyzetének 

áttekintése volt a legfontosabb feladat, meg kellett őrizni a cég napi likviditását (bérfizetések, 

szállítói tartozások rendezése). Sajnos a cég pénzügyi helyzete kritikus volt, napi beavatkozást 

igényelt a szállítói kötelezettségek ellenértékének előteremtése. 

A lenti táblázat mutatja a likviditási helyzetet február hónapban. 

 

(a %-os érték jelzi a követelés minősítését behajtás szempontjából) 

 

LIKVIDITÁSI MÉRLEG 2008. 02. 01 

I.          Likvid eszközök: 5.299.468 

Pénzeszközök: 5.293.468 

II.        Mobil eszközök: 84.455.962 

Lekötött betét: 1.087.928 

Követelések: 

Le nem járt: 8.151.518 

 0-30 nap között (100%): 30.478.971 

31-90 napja lejárt (100%): 12.954.774 

91-180 napja lejárt (80 %): 6.039.004 

181-360 napja lejárt (70 %): 8.066.507 

361-napon túli követelés (50%): 17.677.260 

Összes követelés: 83.368.034 

III.    Mobilizálható eszközök: 27.984.035 

Készletek: 27.984.035 

I.         Lejárt kötelezettségek: 66.124.313 

Szállítók: 

0-30 napja lejárt:65.976.713 

31-60 napja lejárt: 147.600 

II.    Rövid határidőn belül esedékes kötelezettségek: 48.756.873 

Szállítók: (le nem járt fiz. hat.): 16.618.412 

Bérek és járulékaik: 21.714.922 

Áfa: 6.500.000 

Lízingek: (éven belüli): 1.323.539 

Német szénsegély: 2.600.000 

III.    Hosszú távú kötelezettségek 

Folyószámlahitel: 79.455.265 

Lízingek: 74.677.498 

Szénsegély: 5.795.000 

 



 

 

 

 

 

 

LIKVIDITÁSI MÉRLEG 2008.02.29 

I.          Likvid eszközök: 2.413.644 

Pénzeszközök: 2.413.644 

II.        Mobil eszközök: 81.675.162 

Lekötött betét: 1.091.232 

Követelések: 

Le nem járt: 8.648.643 

 0-30 nap között (100%): 26.130.587 

31-90 napja lejárt (100%): 16.988.192 

91-180 napja lejárt (80 %): 5.194.414 

181-360 napja lejárt (70 %): 8.750.944 

361-napon túli követelés (50%): 14.873.480 

Összes követelés: 80.586.260 

III.      Mobilizálható eszközök: 24.570.193 

Készletek: 24.570.193 

I.          Lejárt kötelezettségek: 65.787.657 

Szállítók: 

0-30 napja lejárt: 63.787.657 

31-60 napja lejárt: 2.000.000 

II.      Rövid határidőn belül esedékes kötelezettségek: 20.948.683 

Szállítók: (le nem járt fiz. hat.): 2.311.683 

Bérek és járulékaik: 13.250.000 

Áfa: 5.000.000 

Lízingek: (éven belüli): 127.000 

Német szénsegély: 2.600.000 

III.    Hosszú távú kötelezettségek 

Folyószámlahitel: 63.229.813 

Lízingek: 74.540.498 

Szénsegély: 5.795.000 

 

 

A követelések behajtására tett 2007. decemberi lépések a közületi partnerek esetén már 

meghozták az első eredményeket, az ügyvédi felszólítások és felszámolási kezdeményezések 

hatására mintegy 3 millió forint folyt be. 



Februárban elsődleges feladatot jelentett a kintlévőségek azonnali behajtásának 

megkezdése. A fűtési díjhátralékkal tartozókat felszólítottuk, majd a nem fizető adósok 

bírósági végrehajtását kezdeményeztük. 

A lejárt kötelezettségek legnagyobb hányadát az EMFESZ Kft gázszámlái jelentették. A 

kitartó és gyors adósságbehajtás, valamint a költséghatékony gazdálkodás lehetővé tette a 

folyamatos heti fizetést. Ezt akceptálta a gázszolgáltató az április 9-i tárgyalás során.  

A Szentendre, Egres u. 0358/6. hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez kezdeményeztem a 

művelési ágból történő kivonást és átminősítést, mely április elején megtörtént. A sok 

érdeklődő ellenére pályázati anyag nem érkezett be, így ingatlanközvetítőt bíztam meg az 

eladás lebonyolításával kizárólagosság nélkül. 

   Az EMFESZ Kft felé vállaltam, hogy az ingatlan értékesítéséből befolyt bevételből a felé 

fennálló tartozást rendezzük. 

Ezek után megkezdtük a cég üzletágankénti átvilágítását. 

 

I. Megvalósult döntések:  

    1.Informatikai és telekommunikációs biztonság megteremtése: a telepített 

telefonhálózat lehallgatható volt szoftver alkalmazásával interneten keresztül. A 

belső és külső internetkapcsolat zártságának, az ad hoc jellegű rendszerfelépítésnek 

és a komplex rendszergazda szemléletnek a hiánya tette szükségessé a külső 

internetszolgáltató és rendszergazda cserét. 

 

    2. Szoftvereinket átvilágítattam és megvalósítottuk a cégünk által használt szoftverek 

jogtisztaságát. 

 

    3.A Számviteli Törvény valamint az Adatvédelmi és Adattárolási Szabályok betartása 

minden gazdálkodó számára kötelező. Ennek betartása érdekében az elavult 

szerverünket lecseréltük. A biztonságos munkavégzés miatt fel kellett javítani és 

cserélni a PC-ket. Így ez mintegy 2 millió Ft beruházást igényelt. 

 

    4. Új weboldalt hoztunk létre, mely az „Ügyfélközpontúságot” helyezi középpontba 

úgy, hogy hangsúlyozza a cég Szentendre iránti elkötelezettségét. Természetesen 

folyamatosam aktualizáljuk és frissítjük. 

 



 

    5. Ez eddigi kusza és átláthatatlan, ez által likviditás szempontjából tervezhetetlen 

„beszerzéseket” leszabályoztam a 2/2008. sz. vezérigazgatói utasítással, mellyel a 

beszerzést kezdeményező munkatárs a 20.000 Ft. egyedi beszerzési érték fölött 

legalább 3 írásos árajánlatot köteles bekérni a döntés meghozatalához, majd 

vezérigazgatói ellenjegyzéssel valósítható meg a beszerzés. 

 

    6.A szemétszállítási szerződésekben szereplő mennyiségi adatokat folyamatosan 

egyeztetjük a ténylegesen kihelyezett hulladék mennyiségével. Eltérés esetén a 

kihelyezett hulladékról fénykép készül, a partnert felszólítjuk a szerződés 

módosítására. Amennyiben a szerződésmódosítás nem történik meg, a rendelet 

értelmében akkor is jogunk van a ténylegesen elszállított mennyiséget 

leszámláznunk. Ettől az intézkedéstől jelentős árbevétel növekedést várunk. A 

feladat elvégzésével 2008. április 1-től külön munkatársat bíztunk meg. 

 

    7. Munkaköri leírások aktualizálását végrehajtottuk a cég egészére nézve. 

 

    8. Szolgálati NÍVA használatát leszabályoztam a 3/2008. sz. vezérigazgatói 

utasítással 2008.05.19-től, mivel 2007. év végén havi 30-40.000.-Ft 

üzemanyagköltség került elszámolásra. 

 

    9. Indokolatlan hő vásárlását megszüntettem a 4/2008.sz. vezérigazgatói utasítással 

2008.05.19-től, mely számításaim szerint havi 1 millió Ft megtakarítást fog 

jelenteni. 

 

II. Folyamatban lévő döntések: 

   

1. Június 1-től személyi döntéseket hozok meg, átszervezéseket fogok 

végrehajtani, melyek havi 1 millió Ft megtakarítást fognak jelenteni. 

2. Alacsony fajlagos értékei miatt felülvizsgáltunk 4 Bérleti szerződést. Ebből 2 

szerződést újratárgyaltam mely 1,2 millió Ft többletbevételt fog jelenteni 

éves szinten. Egy esetben 3.400m2 szabad területet jogosulatlanul használtak. 



Ezt megszüntettem, további egy esetben igen előnytelen határozott idejű 5 

éves szerződés újratárgyalását kezdeményeztem. 

 

3. Az Üzemanyagkút mérési elégtelensége 2005. évtől fennáll. A pontos és hiteles 

mérés megteremtéséhez az árajánlatok bekérése van folyamatban. A pontos 

mérés megteremtése után leltárt fogok elvégeztetni, és a leltáreltérések 

kikönyvelése után tiszta állapottal indulunk. 

 

4. Az munkavégzéshez felhasznált üzemanyag ellenőrizhetőségének biztosítása 

miatt plombázást vezetünk be május hónap végétől a gépjárművek üzemanyag 

tartályain. Az intézkedéstől jelentős üzemanyag megtakarítást várok. 

 

5. Kintlévőségeink alakulását vizsgálva megállapítottuk, hogy 2006. évtől a 

Szentendrei Önkormányzati adóhatóság felé általunk kimutatott 

szemétszállítási díjhátralékok megtérülése igen alacsony. Kéréssel fordultam a 

Jegyző Asszony felé, vizsgálja meg, hogy a beszedések megtörténtek-e, és ha 

megtörténtek, akkor az átutalásait az Önkormányzat pótolja, ha pedig valóban 

ilyen alacsony a hatékonyság, akkor kérjük a segítségüket abban, hogy az 

általunk átadott esetek magasabb prioritást élvezzenek az adóhatósági 

munkában.  

A jogi útra terelt távhődíj ügyek nagy része már jogerőre emelkedett, azonban 

a kialakult fizetési készség továbbra is minimális, ezért kezdeményeztük, 

illetve folyamatosan kezdeményezzük a jogerőre emelkedés után a bírósági 

végrehajtás elrendelését. 

 

6.  A 2008. május 13-i képviselő testületi ülésen a Cégünk könyvvizsgálója által 

felvetett parkolási tevékenység végzéséhez az Önkormányzati rendelet mellett 

szükségesnek tartotta „Szerződést kötni” az Önkormányzat és a VSz Zrt 

között. Ez teremti meg a rendelet mellett a jogalapot a jogszerű működéshez, 

valamint a jogosulatlan parkolást megvalósítókkal szembeni bírósági eljárás 

alapját. Ezt a Parkolási Egyesülés és HungaroPark Egyesület jogászai is 

megerősítették. A szerződéstervezetet előkészítjük az Önkormányzat részére. 

 



7. 2007. novemberében bekövetkezett Gázmotor meghibásodás 9,9 millió Ft 

jogosulatlan kártérítésének visszaszerzését kezdeményeztem. Ebből 4,8 millió 

Ft-ot átutalt az EnergiaBlokk Kft, de a fennmaradó 5,1 millió Ft-ot a 

generálkivitelező ARCADOM Zrt és az alvállalkozójával folytatott tárgyalás 

kimenetelétől függően vagy fizetik, vagy bírósági úton hajtjuk be. 

 

8. Fűtőmű nagykarbantartása július 07-13-ig fog tartani, mely cca. 3 millió Ft 

alkatrész- és anyagköltséget fog jelenteni. 

 

9. Meleg vízmérő órák közül 1.172 hitelesítése évek óta lejárt, így a mérési 

pontatlanság és hibák miatt mintegy 3.000-4.000 m3/év meleg víz nem kerül 

leszámlázásra. A meleg vízmérő órákra az ajánlatok bekérése megtörtént.                                   

A lakosságot figyelmét felhívjuk a jogszabályból adódó csere 

kötelezettségére, valamint a Városi Szolgáltató Zrt. kedvezménnyel történő 

beszerzésével és szakembereivel történő beszerelésének lehetőségére. Így a 

lakosok általunk mintegy 3.000.-Ft megtakarítással tudják megoldani az 

óracserét a saját beszerzéshez és kivitelezéshez képest. 

 

10. A hiteles, de szembetűnően alacsony fogyasztású meleg vízmérő órák 

ellenőrzését meg fogjuk kezdeni. Havi 20-30 db ellenőrzésére lesz lehetőség, a 

szabad kapacitásunktól függően. 

 

11. Aquapalace Kft. részére biztosítandó hőenergia ügyében folyamatban van a 

veszteség minimalizálására irányuló tárgyalás. 

 

12. A 3 éves korában pénzügyi lízingbe vett motorhibás Toyota személygépkocsi 

javítása motorcserével oldható meg, vagy a jelenlegi állapotban gépjármű 

karosszéria értékén értékesíthető. Várhatóan 2 millió Ft. veszteség fog 

keletkezni. 

 

13. Fokozott ellenőrzés alá kell vonnunk a kukás zsák felhasználást, mivel 4,5 

hónap alatt ezres darabszámú hiány realizálódott. Ennek megoldására szolgáló 

vezérigazgatói utasítás folyamatban van. 

 



14. A fűtőmű vizsgálata során kiderült, hogy 2003. évig a kazánok gázégőinek 

rendszeres ellenőrzésére, karbantartására szerződésünk volt az arra jogosult 

céggel. Ezt az akkori Cégvezető megszüntette takarékossági okokra 

hivatkozva. Az üzembiztonság fenntartása és a bekövetkezhető káresemény 

elkerülése érdekében azonnal intézkedtem a szerződéskötés előkészítéséhez 

szükséges ajánlatok bekérésére. Azt megállapítani, hogy ebből milyen kára 

származott a Városi Szolgáltató Zrt-nek, csak akkor tudjuk, ha megtörténik az 

égők felülvizsgálata, és a tényfeltárás során kiderül a javítás költsége.  

 

 

1. Távhőszolgáltatás 

A Társaság legfontosabb, törvényben és helyi rendeletben előírt kötelessége a folyamatos, 

biztonságos és a technikai adottságoknak megfelelő gazdaságos távhőszolgáltatás fenntartása.  

A jelenlegi műszaki állapot ismert a Szentendrei Önkormányzat, mint tulajdonos előtt, ezért 

különített el 150 millió Ft fejlesztési forrást a Fűtőmű, a primer és szekunder rendszer 

korszerűsítési, fejlesztési munkálataira. Meghívásos pályázati kiírás alapján kiválasztottam a 

METEoR Bt-t (a Felügyelő Bizottság és a Városüzemeltetési Bizottsággal történt egyeztetés 

után). 

 A cég a következők alapján teszi le javaslatait: 

A szentendrei távhőszolgáltatás gazdaságosságának és versenyképességének 

javítására szóba jöhető megoldások vizsgálata 

 

 A hőtermelés költségeinek csökkentési lehetőségei a hőforrásnál végzett 

korszerűsítésekkel, beleértve 

 A meglévő berendezések és a jelenleg alkalmazott üzemvitel esetleges 

racionalizálását, 

 A hőtermelés energetikai hatékonyságának javítását, 

 Új primer energiaforrás (ok) és ez (eke) t felhasználni képes berendezés 

(ek) létesítését 

 

 A hő szállítás költségeinek csökkentési lehetőségei a keringtetés átalakításával, 

a szűk keresztmetszetek bővítésével, javaslattétel a távhőhálózat 

üzembiztonságának fenntartásához rövid- és középtávon szükséges műszaki 

fejlesztésekre 

 A fogyasztói oldalon megvalósítható fejlesztési lehetőségek a fogyasztók 

energiatakarékossági igényének és ehhez kapcsolódóan a fogyasztással arányos 

díjfizetés hatékony megvalósíthatósága érdekében 

 

 

 



Költségelemzés, gazdaságossági vizsgálatok 

 

 A feltárt fejlesztési lehetőségek megvalósítási költségigényének becslése 

 A fejlesztések megvalósításával elérhető költség-megtakarítások 

meghatározása 

 Beruházás-gazdaságossági vizsgálatok az egyes fejlesztésekre készített üzleti 

tervek alapján 

 Fogyasztó oldali korszerűsítés költségigényének meghatározása 

 A korszerűsítési megoldások finanszírozhatósága, támogatási lehetőségek 

feltárása, a támogatások elnyeréséhez szükséges feltételek ismertetése, javaslat 

összeállítása az igénybe vehető pályázati lehetőségekről  

 A fejlesztések hatásának bemutatása VSZ Zrt. távhőszolgáltatással kapcsolatos 

költségeire, illetve a távhőfogyasztók energiaköltségeire az elnyerhető 

támogatások figyelembe vételével, illetve azok elmaradása esetén 

 

 

 

Beruházási programjavaslat összeállítása (mit, mikor, milyen határidővel és várható 

költséggel kell megvalósítani.)  

 

A jelentésüket 2008. június 4-re készítik el, így azok után tudom a Képviselő testület elé 

terjeszteni. 

  

Az eddigi ismereteket és megtett fejlesztéseket az alábbiakban foglalom össze: 

 

A Püspökmajor lakótelep hő termelő rendszere elmúlt 30 éves, a távvezeték hálózat az 

elhanyagolható hosszúságú és lokálisan végrehajtott csőcserék kivételével szintén 20-30 éves. 

Ezért a hőtermelés hatásfoka elmarad a ma korszerű berendezések hatásfokától, a csővezeték 

hálózat hőszigetelése nem megfelelő. 

Mint ismeretes, a képviselő-testület 2002. évi döntése szerint a távfűtés korszerűsítésére a 

gázmotor bérleti díja szolgált. Az ötéves fejlesztési tervnek megfelelően, 2003-ban e célból 

felvett, támogatott kamatozású hitelből megvalósult a 27 szolgáltatói hőközpont teljes 

megújulása. A következő években részleges csőcserék, a működésképtelen tolózárak cseréjére 

és újak beépítésére került sor. 2005-ben az Önkormányzattal közösen, 2006-ban a társaság 

által finanszírozott szekunder köri korszerűsítések történtek. Tervek szerint a felvett hitel 

törlesztését és a korszerűsítések elvégzését a gázmotor bérleti bevételeiből tervezték. 

Világosan látni kellett már 2006. év végén, hogy a gáz árának radikális növekedése illetve a 

gázár és hődíj támogatási rendszer átalakítása miatt azonban a gázmotor teljes bérleti díja sem 

fedezi a rendszer szükséges korszerűsítésének költségeit. Ehhez járult hozzá a nem megfelelő 

kintlévőség kezelés. Így a bérleti díj még a drasztikusan megnövekedett kintlévőségek 

finanszírozására sem elég.  



 

A 2006-2007. évi fűtési szezonban szerzett tapasztalatok alapján több problémára 

derítettek fényt: 

- a 2003-ban üzembe helyezett szolgáltatói hőközpontok szabályozási rendszere 

működésében zavarok jelentkeztek.(hőmérsékletérzékelő, motoros szelep 

meghibásodás; programkártya hiba, stb.) 

 

- az első negyedévben felmérés készült a fogyasztók tulajdonában lévő, a számlázás 

alapját adó melegvíz mérők koráról. A mérésügyről szóló Kormányrendelet szerint 

elszámolás alapjául szolgáló mérőórák hitelesítése 6 évenként szükséges. A 

lakótelepen beépített mintegy 2000 db órából 1230 db több mint 10 éves. 

- jogszabályi kötelezés ellenére sem valósult meg teljes körűen a szolgáltatott távhő 

hőközpontonkénti mérése. Nem kerül mérésre a szolgáltatott meleg víz 

mennyisége, így a kontrol mérés műszaki feltételei nem adottak.  

- Új jogszabályi kötelezettségként jelent meg a hőmennyiség épületenkénti 

mérésének műszaki megoldása 2010-ig. E feladat keretében további mintegy 35 db 

hőmennyiség-mérő, valamint 120 db melegvíz-mérő beszerelését kellett volna 

megoldani.  

 

A fenti problémák nem kerültek megoldásra 2007. évben. Így ezeket is meg kell 

oldanunk. 

 

2.Uszoda és szabadidő központ hő ellátása és a gázmotor bérleti 

szerződése 

Az Aquapalace Kft Társasági szerződésében rögzítettek szerint a Városi Szolgáltató Zrt 

mellékszolgáltatási kötelezettsége keretében hőenergiával kell ellátnia a már megvalósult 

létesítményt. 

A 2006. május 29-én a Képviselő testület által jóváhagyott „Társasági Szerződés” 8/2 pontja 

szerint: „A Városi Szolgáltató Zrt mellékszolgáltatásként díjazás ellenében vállalja a 

megvalósult uszoda és szabadidőközpont hőellátásának biztosítását, amely 

mellékszolgáltatás részleteit a felek külön szerződésben szabályoznak.” 



A Képviselő Testület által nem ismert „Megállapodás mellékszolgáltatás teljesítéséről” szóló 

2006. május 29-én aláírt megállapodásban szereplő árképlet szerint az átadott hőenergiát (Á) 

az alábbiak szerint kell számolni:  

„Pontos betű szerinti idézet” 

Ahol hatósági gázár: á (Ft/GJ) 

       veszteségi tényező (jelenleg 18%): v 

       rendelkezésre állási tényező (megállapodás szerint 1,15): r 

Á= á x 1/(1-v) x r 

 

 

Az Aquapalace ügyvezetője hozzám eljuttatott „Energia szolgáltatási szerződés tervezete” 

szerint a fenti képletet az alábbiak szerint értelmezik (holott van aláírt Megállapodás a 

mellékszolgáltatás teljesítésről) 

 

                                       1 

Energiadíj= GDh x ───── {Ft/GJ} 

                                  (1-v) x r    

 

Ahol   

Energiadíj: 1 GJ meleg, illetve hideg energia szolgáltatása után járó nettó ÁFA nélküli díj 

GDh: hatóságilag rendeletben szabályozott 500m3 lekötés feletti nettó közüzemi gázdíj 

v:   Veszteségi tényező, melynek mértékéről a felek évente, minden év december 15-ig 

megállapodnak 

r:       Rendelkezésre állási tényező (megállapodás szerint 1,15) 

 

2008.04.01-től: 

Az így számoltak szerint az Energiadíj= 2.208 Ft/GJ () x 1,0604453= 2.341,5 Ft/GJ 

 

Az érvényes „Hőszolgáltatási Szerződés” szerint az EnergiaBlokk Kft tulajdonában lévő 

gázmotortól vásárolt hőenergia díjának megállapítása: 

                         GDi 

HDi= HDo x ──── 

                         GDo 

 



Ahol HDo: 808 Ft/GJ jelen szerződés hatályba lépésétől a következő első hatóságilag 

gázárváltozásig érvényes induló hődíj 

 

         HDi: az ármeghatározás időpontjában érvényes hődíj (Ft/GJ) 

         GDi: az ármeghatározás időpontjában érvényes hatóságilag megállapított gázdíj (Ft/GJ) 

         GDo: 646 Ft/GJ jelen szerződés hatályba lépésekor érvényes hatóságilag megállapított 

gázdíj 

 

 

                                                                    2.208 Ft/GJ 

Az így számított Hőenergia= 808Ft/GJ x ───────── = 2.761,7 Ft/GJ 

                                                                       646 Ft/GJ 

 

Így az Energia Blokk Kft-től vásárolt hőenergia 420,2 Ft/GJ-al többe kerül, mint 

amennyit fizet az Aquapalace Kft a neki szolgáltatott hőenergiáért. 

Így a pillanatnyilag számolt jelentkező veszteség a Városi Szolgáltató Zrt-nél a 

forgalmazott hővel, mintegy 30.000 GJ/évvel számolva 12.606.000 Ft. A gázár változás 

folyamatosan növeli a veszteséget. 

Nem ismerjük a feltehetőleg 2009. januártól liberalizált gázpiac árait, mely a tőzsdei 

gázolaj és fűtőolaj jegyzési áraitól fog függeni. 

 

A fenti veszteség már a 2006. május 29-én aláírt a Képviselő Testület által nem ismert 

„Megállapodás mellékszolgáltatás teljesítéséről” szóló megállapodás alapján az aláírás 

pillanatában kódolva lett a majdani szolgáltatás nyújtásakor.  

A cég tevékenységének felülvizsgálatakor a következő derült ki: 

átadott hőenergiát (Á) az alábbiak szerint kell számolni:  

„Pontos betű szerinti idézet” 

Ahol hatósági gázár: á (Ft/GJ) 

       veszteségi tényező (jelenleg 18%): v 

       rendelkezésre állási tényező (megállapodás szerint 1,15): r 

Á= á x 1/(1-v) x r 

 

 

 



Ezt a következő szerint értelmezhette a Városi Szolgáltató Zrt akkori cégvezetője, 

értelmezem én is a Felügyelő Bizottsággal egyetértésben: 

Á= {á x 1/(1-v)} x r 

Á= {2.208Ft/GJ x 1/(1-0,18)} x 1,15= 3.096,58 Ft/GJ 

 

A veszteség bekövetkezése és az értelmezés különbözősége, valamint a hűtési energia 

biztosításának követelése miatt kezdeményeztem a tárgyalássorozatot, mely során a 

veszteség minimalizálása a fő cél. 

 

Továbbá a jelentkezik a vásárolt hő és a gázmotor bérleti díjának különbözetéből adódó 

veszteség. 

 

 

 

2002.július 1-től 2012. július 1-ig a bérleti díj számítása: 

BDi= BDo x PPli  

      Ahol  BDi: az ármeghatározás időpontjában érvényes bérleti díj (Ft/év) 

               BDo: az induló bérleti díj 21.000.000.- Ft/év (2002.07.01-2003.06.30-ig) 

               PPli: a KSH által közzétett termelői inflációs index göngyölve a 2001. évtől az 

ármeghatározást megelőző évig, ahol bázis PPl (2001)= 1,00 

 

      2012. július 1-től 2017. december 31-ig a bérleti díj számítása: 

      BD11= 65.000.000.-Ft x K 

      BDi =  BD11 x PPli 

      Ahol   BD11: a 11. üzemévben, azaz 2012.július 1-től induló bérleti díj (Ft/év) 

                 BDi: a 12. üzemévtől, azaz 2013. július 1-től, az ármeghatározás időpontjától 

érvényes bérleti díj (Ft/év) 

                 PPli: a KSH által közzétett termelői inflációs index göngyölve a 2011. évtől az 

ármeghatározást megelőző évig. 

                 K:      korrekciós tényező, melynek értéke az alábbiakban számított alapján 

       

                 K= (GDo/GD11) x (VD11/VDo) 

 



      Ahol  GDo: jelen szerződés hatályba lépésekor érvényes hatóságilag megállapított gázdíj, 

azaz 646.-Ft/GJ 

                 GD11: a 11.üzemévben, azaz 2012. július 1-től érvényes hatóságilag megállapított 

gázdíj (Ft/GJ) 

                 VDo: jelen szerződés hatályba lépésekor érvényes, hatóságilag megállapított 

kötelező átvételű villamos energia éves díja középfeszültségen, azaz 

14,44Ft/kWh. 

                  VD11: az ármeghatározás időpontjában, azaz 2012. július 1-én érvényes, 

hatóságilag megállapított kötelező átvételű villamos energia éves díja 

középfeszültségen, 

 

                  

Látható, hogy a gázpiac liberalizálása után a valószínűleg 2008. januártól megszűnik a 

hatósági gázdíj, így 2012. július 1-től számíthatatlan a bérleti díj.  

Az is megállapítható, hogy a K tényező 1-től kisebb szám lenne (ha nem lenne 

liberalizáció), mert a gázdíj változás jóval drasztikusabb, mint az elektromos energia 

változása. Így ezek miatt is újra kellene tárgyalni a Bérleti Szerződést. 

 

A mai áron számított és fizetett hődíj: 2.762.-Ft/GJ x 30.000 GJ= 82..860.000.-Ft, míg a 

gázmotor tulajdonosa által fizetett bérleti díj:  29.130.000.-Ft.  

Ez a nagymérvű különbség abból adódik, hogy a gázáremelkedés mintegy 10-szerese 

volt a termelői infláció emelkedésének. 

 

Így a sokak által említett „Nyereség” nem realizálódik, mert itt 53.730.000.-Ft ráfordítás 

jelentkezik. Ez a hulladékhő a gázmotor tulajdonlásával „ingyen” állna a 

rendelkezésünkre. 

Együttesen így a számított ráfordítás: 66.336.000.-Ft/év. Ez minden gázár változásnál 

jelentősen emelkedik. 

 

Ehhez vennénk a hűtési energia biztosításához szükséges többlethő átadásából adódó 

veszteséget, melyet az Aquapalace Kft által megadott fűtési és hűtési energia csúcsidei 

adataiból szakértőink számítása alapján 4.657h/év kihasználási óraszámmal számolva a 

hidegenergia előállítási költsége a Városi Szolgáltató Zrt-nek 71.100.000.-Ft-ba kerülne 

jelenleg.  



 

A fentiek indokolták a tárgyalássorozatot, illetve a veszteségminimalizálást. 

 

Mellékelem a tárgyalások során született 4 db állásfoglalást 

 

 

2. 1. Kilépés a szabad gázpiacra 

A Városi Szolgáltató Zrt javaslatára a képviselő-testület jóváhagyásával, egy évvel a 

jogszabályi háttér megszületése után a Városi Szolgáltató kilépett a liberalizált gázpiacra és 

2005 októberétől a TIGÁZ helyett az EMFESZ Kft-től szerzi be a Fűtőmű földgáz 

szükségletét. Ez a lépés a gázfogyasztás nominálása (vagyis a napi és havi szükséglet előre 

történő megadása) révén jelentős megtakarításokat hozott a cégnek (2 sz. melléklet). 2008. 

évben várhatóan az igényelt gázmennyiség 10 %-a lesz.  

A 2008. július 1-től érvénybe lépő új „Földgáz kereskedelmi szerződés”, mert a régi lejár 

június 30-val, kérésünkre tartalmazni fogja a gázpiaci liberalizálásig a jelenlegi feltételeket, 

melyet megérkezése után juttatok el a Képviselő testületnek. 

 

 

 

2. Hulladékgazdálkodás 

 

Az üzletág fejlesztése az elmúlt években az elfogadott középtávú tervben foglaltaknak megfelelően 

történt: 

- intenzíven növekedett a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége, ennek megfelelően az 

újrahasznosítási arány 

- 2005 évtől újabb frakció szelektív gyűjtését kezdte meg a társaság, melynek 

népszerűsítését iskolák közötti verseny meghirdetésével is igyekezett biztosítani (Tetra 

Pakk) 

- 2006 évben, pályázat útján, új gyűjtőjármű beszerzése történt. Ezzel tovább nőtt a korszerű 

jármű darabszám 

 

 

 



A Duna-Vértes projekt elhúzódása miatt a komposztálás és az inert hulladék kezelés megoldása késik.  

2007. I. félévében kiírásra került 3 település Visegrád, Dunabogdány, Leányfalu hulladékának 

közbeszerzési pályázata. Menet közben Dunabogdány kilépett a pályázatból, majdan 

Tahitótfalun, Visegrádon és Leányfalun a nyertes pályázó a Városi Szolgáltató Zrt ajánlatánál 

35 %-al alacsonyabb árral nyert, és érvényes szerződést kötött.   

Tahitótfalu esetén a nyertes 2008. évtől 15%-os emelést hajtott végre, illetve a lakosokkal a 

szemétgyűjtő edények használatára 1 éves időtartamra ingyenes haszonbérleti szerződést 

kötött, így információm szerint a bérleti díját az önkormányzat fizeti. Látható, hogy 

piacszerzés céljából a nyertes bevállalta az önköltségi ár közeli díjat, melyet a törvény adta 

lehetőséggel élve az első adandó alkalommal azonnal megemelt. A fentiek is azt bizonyítják, 

hogy kiélezett küzdelem folyik a hulladékgazdálkodási piacon a Cégek között a tulajdonosaik 

jóváhagyásával, légyen az Önkormányzati vagy külföldi. Ezért nagyon fontos, hogy minden 

törvényes eszközzel a Szentendrei Önkormányzat, mint tulajdonos segítse a kistérségi 

terjeszkedést, felhasználva a befolyását. 

 

2.1 Szentendre 

A teljes vállalati kintlévőséggel (hulladékgazdálkodás, távfűtés) kapcsolatos eddigi 

behajtási eredmények a 3. sz. mellékletben találhatóak.  

Kintlévőségeink alakulását vizsgálva megállapítottuk, hogy 2006. évtől a Szentendrei 

Önkormányzati adóhatóság felé általunk kimutatott szemétszállítási díjhátralékok megtérülése 

igen alacsony. Kéréssel fordultam a Jegyző Asszony felé, vizsgálja meg, hogy a beszedések 

megtörténtek-e, és ha megtörténtek, akkor az átutalásait az Önkormányzat pótolja, ha pedig 

valóban ilyen alacsony a hatékonyság, akkor kérjük a segítségüket abban, hogy az általunk 

átadott esetek magasabb prioritást élvezzenek az adóhatósági munkában.  

Az ellátott településeken- főleg Szentendrén és Pomázon – április 1-től szigorú ellenőrzést 

vezettem be annak érdekében, hogy a nyilvántartásunkban esetleg még mindig nem szereplő 

ingatlantulajdonosokat felkutassuk és mindenki az általa termelt valós mennyiségnek 

megfelelően fizessen hulladékkezelési díjat.  

      A lakosság jobb tájékoztatása érdekében a bevezetett Hulladék Híradóban a hasznos 

információk mellett, tevékenységünk eredményeiről is tájékoztatást adunk. A Híradót 

kéthavonta, a számlával együtt juttatjuk el a partnereinknek.  

A szelektív hulladékgyűjtés területén további kismértékű bővüléssel számolunk. 

 A 2007.március 1-i hulladékudvar megnyitása a veszélyes hulladék begyűjtési 

tevékenység miatt jelent a lakosság számára szolgáltatásbővülést és színvonalbeli emelkedést. 



 

2.2 Pomáz 

2008. április 1-től a megnyert hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés szerint 

végezzük a tevékenységünket. A bevezetett szigorú ellenőrzéstől a bevételeink 10%-os 

emelkedését várjuk 

2.3 Pilisszentlászló 

A településen a szolgáltatásunk zavartalan. Kiváló az együttműködés a település 

Önkormányzatával és Polgármesterével.  

 

2.4 A kistérség többi települése 

A jövőt illetően „nyitott kérdés” a Dunabogdányi hulladékszállítás, az Önkormányzat 

ugyan kiírta a közbeszerzési pályázatát, azonban a törvénysértő elemeket tartalmazó kiírást 

megtámadtuk, ennek hatására visszavonásra került. 

 

3. Vagyongazdálkodás 

A bérleti szerződéseinket az üzleti terv 4. számú melléklete tartalmazza. 

A kialakult bérlői kör 2008. évben is érvényes szerződéssel rendelkezik. Ez 30 bérlőt jelent. 

 4 gazdálkodásunkba tartozó ingatlanrész üres, melyeket a helyi média illetve az internet 

felhasználásával kívánunk bérbe adni. A bérbe adott ingatlanokra egységesen jellemző a rossz 

állag, azonban társaságunk jelenlegi pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé a szükséges 

felújítások elvégzését. 

 

4. Gyepmesteri telep 

A korábbi évek árbevételéhez viszonyítva, a jelentős fejlesztés eredményeképpen 2006-ra 

megteremtődtek a gyepmesteri szolgáltatás biztosításának feltételei.  2007-ben az örökbeadási 

tevékenységhez kapcsolódóan folytatódott a befogott kutyák hosszabb távú elhelyezési 

körülményeinek biztosítása javítása.  Ennek megfelelően készült el 2006-ban egy kis kifutó és 

30 db új kutyaház, valamint 2007-ben két nagykifutó és egy kisebb kifutó és előtető. 

 

 

 

 



Az üzemeltetés terén 2006-2007-ben számos előrelépést történt: 

- a dögkutak bezárásának és az állategészségügyi hatóság hathatós ellenőrzéseinek 

köszönhetően számos szerződés köttetett a környező településekkel, így e sajátos 

feladat ellátására a kistérség 11 településével sikerült szerződni.(5. számú 

melléklet); 

- a hatékony örökbeadási tevékenységet és a németországi kiszállításokat az 

aktivistánk folytatja. 

2008-ban szükségessé vált egy beteg-kennel építése, a sérülten befogott vagy műtéten átesett 

kutyák rehabilitálására. A 2008-as évben is jó kapcsolatot ápolunk a németországi 

menhelyekkel, mely eredményeként a gyepmesteri telepen szállításra felkészített kutyák 

többségét fogadni tudják. A problémamentes szállítás feltétele a kutyák összeszoktatása, 

kondíciójuk javítása. Ezért tervezzük további 2 db kifutó építését. 

Az említett beruházások az aktivistánk által megnyert szponzori finanszírozással történik. 

 

5. Parkoló üzemeltetés 

2008-ra kiépítésre került a parkoló automatákkal működő korszerű parkolási rendszer. A 

parkoló övezet I.-II.-III. Zónából áll. 

Színvonalas ügyfélszolgálatot biztosítunk. Parkoló ellenőri állományunk pozitív irányban 

változott.  Kifogástalan megjelenésük érdekében egységes egyenruhát biztosítunk számukra. 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2007. (IV. 13.) Önk. rendelet 3. § 

(2) bekezdésének eleget téve, bevezetésre kerül a mobiltelefonos parkolójegy váltási 

lehetőség. 

Ennek érdekében három mobiltelefonos parkolási rendszert üzemeltető céggel vettük fel a 

kapcsolatot, melyek közül a szolgáltatások figyelembe vételével két cég került kiválasztásra. 

A megállapodások folyamatban vannak, előzetes egyeztetések alapján június 1-jével mindkét 

mobilparkolási szolgáltatás érvénybe lép. 

A választott mobil parkolási rendszerek az alábbiak: 

 Első Mobilfizetés Elszámoló Szolgáltató Zrt. 

 MPark, Mobil Parkolási Rendszer 

 

A közterületi parkolóhelyek kijelölése Szentendre Város Önkormányzatával közösen történt. 



A kijelölt parkolóhelyek felfestése és a szükséges táblák kihelyezése március-április 

hónapban megtörtént. Az ezzel kapcsolatos munkálatokat a parkoló övezetben kivitelezett 

útfelújítások miatt pótolni kell. 

 

A városban május 22-ig összesen 19 db parkoló automatát rongáltak meg. Jellemző rongálási 

mód a napelem betörése. Ennek megszüntetése érdekében éjszakai őrséget szerveztünk a 

polgárőrség és a rendőrség segítségével. Sajnos ez nem vezetett eredményre. 

Tartós megoldást jelenthet a napelemek speciális burkolattal történő ellátása, melynek 

kidolgozása folyamatban van. 

Másik lehetőség a napelemek leszerelése és akkumulátorról történő működtetése. Ennek 

üzemszerű működési lehetőségét és a garanciális kérdéseket vizsgáljuk. 

 

A 2008. április 18-án kihirdetett Önkormányzati rendelet módosításának következménye, 

hogy a szentendrei lakos, illetve szentendrei székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy, 

jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy egyéni vállalkozó, aki/amely gépjármű 

teljesítményadóját a szentendrei önkormányzatnál fizeti, ingyenesen parkolhat az I. és II. 

zónában. Hatástanulmány hiányában nem állapítható meg, hogy ez a széles körű kedvezmény 

a bevételekre, valamint a Parkolási Divízió fedezetére milyen hatást gyakorol. 

 

 

7. Beruházások, felújítások, nagykarbantartások 

2008. évben csak a szükségszerű invesztíciókat hajtjuk végre. Az erre vonatkozó tételeket  

a 6. számú mellékletben tüntettem fel. 

  

 

8. Pénzügyi terv 

Korábbi kötelezettségekből származó lízing díj fizetési kötelezettségeink kimutatását az 1. 

számú melléklet tartalmazza. 

JBF -732 gépjárműnek február végével lejár a lízingdíja, ami havi 930e Ft felszabaduló 

pénzeszközt jelent márciustól. A JGH -788 TOYOTA személygépkocsi (melyet 3 évesen 

használtan magánszemélytől vásárolva, karosszéria és motorjavítottan vásárolta a Városi 

Szolgáltató  Zrt pénzügyi lízingbe) a nem szakszerű alkatrész csere és javítás miatt 

motorhibás, így a javítása motorcserével oldható meg, vagy a jelenlegi állapotban gépjármű 



karosszéria értékén értékesíthető. Várhatóan 2 millió Ft veszteség fog keletkezni. A lízingdíj 

fizetést felfüggesztettem 3 hónapra, júniusban döntenem kell a sorsáról.  

A Behajtások jelenlegi állapotát a 3.sz. mellélet tartalmazza. A fűtési díjhátralékok esetében 

jogerős bírósági határozatok esetén kezdeményeztem a Bírósági végrehajtások elrendelését. 

A hulladékdíj hátralékok esetén a Szentendrei Önkormányzati adóhatóság részére az átadás 

3,5 millió Ft, a megtérülés alacsony volta miatt kértem a magasabb prioritást a behajtásnál. 

ezzel egyidejűleg végezzük az adatbázisunk ellenőrzését és felülvizsgálatát. 

 

Egy év alatt 120 000 db számlát bocsátunk ki, melynek nyomtatása, borítékolása és postázása 

rengeteg munkát és költséget jelent. A támogatási rendszer átalakításának hatására 

nagymértékben nőtt (esetenként megduplázódott) a kiállított számlák összege – azoknál a 

fogyasztóknál, akik szociális alapon nem jogosultak támogatásra -, amely azonnal a 

kintlévőségek meredek emelkedését vonta maga után.  

A távhő támogatás a törvényi előírásoknak megfelelően előfinanszírozással történik, 

utólag számolunk el a Magyar Állam Kincstárral, míg igen sok ügyfél lakos késve fizeti a 

számláját, vagy látható a kintlévőségeken, ki sem fizeti. Ez a gazdálkodás szempontjából 

súlyos terhet jelent. 

A hulladékgazdálkodáson belül a Szentendrei lakossági hulladék-kezelési díjat 

kéthavonta, a Pomázit és a Pilisszentlászlóit negyedévente számlázzuk, a vállalkozókkal 

egyedi szerződéseink vannak (havi, negyedéves számlázási periódussal). Kintlévőségeink 

sajnos itt is növekednek párhuzamosan a gazdaság minden területén jellemző általánosságban 

romló fizetési morállal. 

Egyéb bevételeink, pl. gázmotor bérleti díj, szelektív hulladék, stb., valamint kiadásaink 

szinte kivétel nélkül havi periodicitásúak, együttesen azonban az átmeneti finanszírozáshoz 

kapcsolódó problémák növekedése várható (jelenleg 80 millió forintos hitelkerettel 

dolgozunk, általában maximális kihasználással). 

A parkolók üzemeltetése, a városüzemeltetési feladatok és a közútkarbantartás, mint új 

tevékenységek jelentkeztek. 

A hulladéklerakási és szállítási díjakban bekövetkezett év eleji emelkedéssel számoltunk, 

azonban az év közbeni változás, ha lesz prognosztizálhatatlan. 

A 2008 évi eredmény tervünk a fentiek figyelembevételével készült.  7. sz. melléklet.  

Parkolás: 1-4 havi tényadatok alapján a bevétel növekvő, 4 millió Ft/hó-ról 

 5 millió Ft/hó-ra változott, azonban az átlagos közvetlen költsége a divíziónak 4,5 millió 

Ft/hó. Tervezés szempontjából a bevételi oldal növekedésének dinamikája arra enged 



következtetni, hogy június- augusztus hónapokban akár 8 millió Ft/hó bevételt is 

realizálhatunk, ami szeptember- október hónapokra visszatér 5 millió Ft/hó értékre, a téli 

hónapokban pedig 3 millió Ft/hó körüli értéket fog mutatni. A divízió 1-4. havi eredményét a 

8. számú melléklet tartalmazza. A parkolóórák bevételének kimutatásában torzulást okoz, 

hogy a parkolóórák ürítése nem havi rendszerességgel történik, hanem a pénzkazetták 

telítettségének függvényében. a fentiek leszabályozására tárgyalást kezdeményeztem a 

Szenzor Kft-vel. A parkoló bérletek értékesítésének nagy része január hónapban történt meg, 

ez tovább torzítja a januári bevételt. A 23/2007 (IV.13) számú Önkormányzati rendelet 

értelmében az ingyenes parkolásra jogosult szentendrei lakosok által vásárolt éves bérletek 

értékének arányos részét kötelesek vagyunk visszafizetni. Ennek az eredményre gyakorolt 

hatása a következő hónapokban fog jelentkezni 

Március végétől a városüzemeltetési feladatot is megkaptuk, amely költség és ráfordítás 

forgalomban valamint árbevétel forgalomban a cég gazdálkodásában jelentkezni fog, de az 

eredményre szerződés szerint nem fog hatást gyakorolni. 

A pénzügyi tervben csupán az év eleji energia áremelkedés szerepel, a meglódult villamos 

energia, gázár és üzemanyagár változásának hatása nem, mert jelenleg kiszámíthatatlan és 

becsülhetetlen ennek mértéke. 

A megteendő gázolaj megtakarítási intézkedések, illetve a saját üzemanyagkút megléte 

miatti 10% és 30 napos fizetési haladék a drasztikus emelkedés hatását lényegesen tompítani 

fogják. 

A gázfelhasználást a sikeres nominálási tevékenység a szabadpiaci megnyitásig 

ellensúlyozza. 

 

Szentendre, 2008. május 26. 

 

                                                                            Horváth József 

                                                                            Vezérigazgató 

 


