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ELŐTERJESZTÉS 
 

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 2010. novemberi ülésére 
 

Tárgy: Az önkormányzati feladat ellátási rendszerhez (ivóvíz ellátás, étkeztetés) kapcsolódó 2011. évi 
díjtétel megállapításához költségelemzés beterjesztése 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az önkormányzat mint gazdasági társaságunk 100 %-os tulajdonosa által két feladat ellátási kör 
tevékenységét ruházta át a KÉBSZ Kft-re. 
Az ivóvíz ellátás és az étkeztetés költség és árbevétel elemzését elvégeztük a 2010. I-III. negyedéves 
időszak tényadataira vonatkozóan. Ezen túlmenően számításba vettük a tárgyév IV. negyedév végén 
elszámolandó olyan egyéb költség és árbevétel tényezőket, mely alapvetően befolyásolhatja a 2011. évi 
díjtételek megállapításának realitását. 
 
A díjtétel kalkulációk számításánál figyelembe kell vennünk azon alapvető szempontokat is, mely szerint az 
egyes ágazatok jövedelem kitermelő képességének és társasági szintű eredménynek kellő fedezetet kell 
biztosítani azon egyéb (un. közös) költségekre és ráfordításokra is, mely közvetlenül nem kapcsolódik a 
belső konkrét ágazatokhoz. (Pl.: önkormányzati adók, pótlékok, késedelmi kamatok, értékcsökkenési 
leírások, értékvesztések, díjhátralékok kapcsán, hitel tőke+kamat törlesztések, stb.) 
 
Az elvégzett eredménykalkulációk a következők: 
 

I. Vízmű üzemeltetési ágazat (közvetlen költség és árbevétel tényezők) 
 
Tényleges adatok 2010. I. 01-től IX. 30-ig: 
 
Árbevétel összesen:  14.470,- e Ft 
Költség összesen    7.920,- e Ft 
Számított ¾ éves eredmény:   6.550,- e Ft 
 
Éves prognosztizált közvetlen eredmény  8.500,- e Ft 
 
Az egyéb közvetett költségek és ráfordítások fedezetét gyakorlatilag a vízmű üzemeltetés eredménye 
biztosítja. 
Az éves szintre prognosztizált egyéb költség és ráfordítás adatok a következők: 
Tárgyévi iparűzési adó:                       250,- e Ft 
Önkormányzati továbbszámlázott telefon díjak és elmaradt bérleti díjak összege:  1.500,- e Ft 
Helyi adók, késedelmi kamat költsége:                    750,- e Ft 
Várható tárgyévi értékvesztés elszámolása (vízdíj és egyé díjhátralékok után)  2.500,- e Ft 
Hoszú-távú működési hitel tőke + kamat törlesztése tárgyévre:    3.500,- e Ft 
Kalkulált egyéb költségek és ráfordítások összesen:     8.500,- e Ft 
 
Összességében a vízmű kalkulált éves eredménye fedezetet nyújthat a társasági szintű egyéb költségek és 
ráfordításokra, mint eredményt csökkentő tételekre. 
Ebből adódóan év végére Kft szinten egy un. nullszaldós eredményt vélhetően el tudunk érni, így 
közvetlen vízdíj emelést nem kezdeményezünk, ugyanakkor azzal a kérelemmel fordulunk a Tisztelt 
képviselő-testülethez, hogy a jelenlegi 116,-Ft+ÁFA rendelkezésre állási díj (alapdíj) összegét  152,- 
Ft+ÁFA díjtételre módosítni szíveskedjenek. 
Ennek elsődleges indoka, hogy az elavult vízvezeték hálózati szakaszokon egyre több csőtörés keletkezik. 
Ezek elhárítása jelentős többletköltséget eredményez. Mindemellett egy szivattyú teljes felújítása is 



indokolt, ugyanis tárgyévben beépítésre került a Pókföldi szivattyúházba az eddigi tartalék szivattyúnk a 
meghibásodott régi szivattyú helyére. Egy felújított tartalék szivattyúról pedig gondoskodnunk kell. 
 
(Az előterjesztés ezen fejezetéhez 1. sz. mellékletként csatolásra kerül a vízmű tárgyévi I-III. negyedévre 
elszámolt árbevételek és a költségek részletező kimutatása.) 
 

II. Étkeztetés költség és árbevétel számítása: 
 
Tényleges adatok 2010. I. 01- től IX. 30-ig. 
 
Étkeztetés árbevétele   26.432,- e Ft 
Étkeztetés költségei:   27.131,- e Ft 
Számított ¾ éves eredmény:  -   699,- e Ft 
 
Tájékoztatom a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a tárgyévi ¾ éves tényadatok alapján számított 
közvetlen mínuszos eredmény két tényezőből is adódik. Egyrészt az oktatási, nevelési időszakra történő 
felkészülés keretében az élelmezési anyagraktárban jelentős un. előkészletezés történt élelmezési 
alapanyagokból. Ezzel gyakorlatilag az elszámolási időszakon belül némileg eltolódott a költségek és a 
realizált árbevételek aránya. Az iskolai nyári szünet kapcsán mindemellett augusztus hónapra leszámlázható 
étkezés térítési díj árbevétel nem jelentkezett szeptember hónapban. A ¾ éves adatok fenti tényezőkből 
adódó torzulása (699 e Ft-os veszteség) számításaink szerint év végére kiszűrődik a rendszerből és így az 
élelmezési ágazat viszonylatában szintén elérhető egy nullszaldó körüli állapot, esetlegesen egy kisebb 
mértékű eredmény. 
Ebből adódóan az étkeztetési területen az egyes díjtételek módosítását a jelenlegi számításokra alapozva 
2010. január 1-jei hatállyal nem kezdeményezem. 
 
(A KÉBSZ Kft által üzemeltetett konyha I-III. n. évi költség-árbevétel részletezését a csatolt 2. sz. 
melléklet tartalmazza.) 
 
Amennyiben az egyes feladat ellátási ágazatokat közvetlenül érintő inflációs hatások tényszerűsége a 
következő évben ezt szükségessé teszi, úgy évközi díjtétel módosításra terjesztek be javaslatot a tisztelt 
képviselő-testület elé. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Javasolom Önöknek az előterjesztésben rögzítettek megtárgyalását és változtatás nélküli elfogadását. 
 
Csanytelek, 2010. november 3. 
 
 
     Tisztelettel: 
 
        Ambrus László 
           ügyvezető 
 
       
 



 


