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Tárgy: Döntés a vízi-közművek üzemeltetéséért fizetett 2020. évi bérleti díj 
elszámolásáról. 
 
 
 
 
A Fejérvíz Zrt. megküldte részünkre a 2020. évre vonatkozó mennyiségi 
adatszolgáltatását az általuk kiszámlázott víz és szennyvíz mennyiségekről, amely 
alapját képezi a bérleti díj kiszámításának. A közölt mennyiségek: 
 
Időszak: 2020. év 
 

Szolgáltatás megnevezése Mennyiség 

m3 

Bérleti díj 

Ft/m3+ÁFA 

Lakossági víz 384.819 22 

Közületi víz 50.655 22 

Lakossági szennyvíz 320.060 22 

Közületi szennyvíz 43.943 22 

Víz összesen 435.474 22 

Szennyvíz összesen 364.003 22 

Összesen: 799.477 22 

 
Az elszámolható szerződés szerinti bérleti díjak: lakossági és közületi vízre, valamint 
lakossági és közületi szennyvízre egyaránt 22 Ft + ÁFA / m3. 
 

A 2020. évében bérleti díjként - a vízközművek használatáért - számított 
összeg: 799.477 m3 x 22 Ft/m3 = 17.588.494 Ft + ÁFA. 
 
Az 53/2020. (III.13.) határozat alapján a 2020. évi bérleti díj terhére önkormányzati 
finanszírozásban elvégzett munkákat az alábbi felsorolás tartalmazza: 
 
Sárbogárd vízmű rendszeren 2020. évben elvégzett felújítás/beruházás:                          
  
-  63. sz. főút felújításához kapcsolódó vas anyagú bekötővezetékek cseréje és 1 db 
altalaj tűzcsap csere föld felettire…………………………………………6.500.000 Ft+ÁFA 
 
- Sárbogárd, Tury út 2. számú társasházhoz új vízbekötési akna késztése és a 
vízvezeték átkötése …………………………………………………………..…450.000 Ft+ÁFA 
 
- Sárbogárd 700-as glóbusz víztér alsó szoknyarész felújítása…….1.900.000 Ft+ÁFA 
Összesen:…………………………………………………………………….8.850.000 Ft+ÁFA 
 



   

Sárbogárd szennyvíz rendszeren 2020. évben elvégzett felújítás/beruházás:          
     
- 1 db. Recirk szivattyú pótlás FLYGT 3085 Concertor-ra………… 1.050.000 Ft+ÁFA 
- 1 db.Robox SRD65 fúvó felújítás:………………………………………….900.000 Ft+ÁFA 
- Szalagprés felújítás (LIM 3/A típus)………………………..…………..1.000.000 Ft+ÁFA 
- Sárbogárd szennyvíztisztító-telep 2 db. Flygt 3152.120 S HT450 feladó szivattyú 
cseréje NP3153.185 MT 430 13,5 kW típusra………………………….5.457.000 Ft+ÁFA 
Összesen:………………………………………………………………….. 8.407.000 Ft+ÁFA 
 

Elvégzett felújítás, beruházás mindösszesen:………...17.257.000 Ft+ÁFA    
 

A Fejérvíz Zrt. a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvek alapján az 53/2020. (III.13.) 

határozatban rögzített munkák nagy részét elvégezte. Néhány tervezett felújítás 
elmaradt, melynek azaz oka, hogy az üzemeltetés közben fontosabb, az ellátást 
veszélyeztető hibát kellett orvosolnia a Szolgáltatónak.  
                                                                  
A 2013. évi bérleti díj elszámolásnál a 18/2014. (II. 14.) Kth. sz. határozatban 
rögzítettek szerint 3.003.839 Ft + ÁFA összegű pénzmaradvány keletkezett, mely 
összeget a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 18. §-a alapján az önkormányzat 
elkülönítetten kezel, mivel ezen összeg kizárólag víziközmű-fejlesztés 
finanszírozására használható fel. Ezen összeg a 2019. évi elszámolásnál 
17.501.348 Ft + ÁFA összegre változott. 
 
Összefoglalva a 2020. évi Bérleti díj összege: 17.588.494 Ft + ÁFA, a FEJÉRVÍZ 
Zrt által 2020-ban a Bérleti díj terhére elvégzett munkák értéke: 17.257.000 

Ft+ÁFA. 
 

Az Önkormányzat által kiállítandó számla összege: 17.588.494 Ft + ÁFA. 
 
Fentiek alapján a FEJÉRVÍZ Zrt által benyújtható 2020. évben bérleti díjként 

elszámolható számla összege: 17.257.000 Ft+ÁFA. 

 
A fentiek szerint a két számla különbözete: 331.494 Ft+ÁFA. Ezért ezen összeggel 
növelni kell az önkormányzat által elkülönítetten kezelt jelenleg 17.501.348 Ft + 
ÁFA összegű maradványt, mely így 17.832.842 Ft + ÁFA összegre növekszik. 
 

 

Határozati javaslat 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete feladat és hatáskörében eljáró 
polgármester „Döntés a vízi-közművek üzemeltetéséért fizetett 2020. évi bérleti díj 
elszámolásáról” tárgyú előterjesztést megtárgyaltam és az alábbi döntést hoztam: 
 
A 53/2020. (III.13.) határozatban engedélyezett munkák közül a 2020. évben a 

FEJÉRVÍZ Zrt. 17.257.000 Ft+ÁFA összegű munkát végzett el, mellyel eleget tett a 

határozatban foglaltaknak. 
 
Ennek megfelelően a FEJÉRVÍZ Zrt. által, 2020. évben bérleti díj terhére 

elszámolható számla összege: 17.257.000 Ft+ÁFA. 

                    
A 2020. évben bérleti díjként elszámolható összeg: 17.588.494 Ft + ÁFA. Ennek 
megfelelően az Önkormányzat által kiállítandó számla összege: 17.588.494 Ft + 

ÁFA. 



   

 
A Szolgáltató és az Önkormányzat által kiálltandó számla különbözete: 331.494 
Ft+ÁFA. Ezen összeggel növelni kell az önkormányzat által a 2011. évi CCIX. 
törvény (Vksztv.) 18. §-a szerint elkülönítetten kezelt jelenleg 17.501.348 Ft+ÁFA 

összegű pénzmaradványt, mely 17.832.842 Ft + ÁFA összegre növekszik. 

 
Ezen határozat megküldésével értesítem a Szolgáltatót a döntéséről, az általa 2020. 
évben, bérleti díjként elszámolható számla összegéről. 
 
Felkérem a Jegyzőt a Szolgáltató felé történő 2020. évi bérleti díjként elszámolható: 

17.588.494 Ft + ÁFA összegű számla kibocsátására. 

 

Határidő (számla kibocsátására):         2021. május 31. 
Felelős:                                                polgármester, jegyző 
 
 
Sárbogárd, 2021. 03. 04. 
 
 Dr. Sükösd Tamás 
 polgármester 


