A Képviselő-testület 140/2016. (III. 24.) sz. kt. határozatának melléklete
Támogatási igény indokolása
az Önkormányzatokat érintő üzemeltetési pótlási kötelezettség teljesítéséhez
A jelenlegi szabályozási-működési környezetben a viziközmű ágazat elérte a
hatékonyságnövelési mozgásterének határát. Az ellátásért felelős önkormányzatok és az
üzemeltetők lehetőségei erősen korlátozottak a fenntartható működés biztosítására, az
előző év gazdasági színvonala csaknem tarthatatlan, melyben az alább felsorolt szűkítő
tényezők jelentős szerepet játszanak közre:
1) Árbevétel kiesés:
- 2013. évtől a rezsicsökkentés következtében jelentős visszaesés következett be.
2) Többletköltségek merülnek fel az alábbi jogszabályi rendelkezések következtében:
- 2011. évi CCIX. törvény - a víziközmű-szolgáltatásról – rendelkezései
meghatározzák a szakterületen megfelelő munkakörben foglalkoztatottak
létszámát, amely következtében főleg diplomás munkavállalók felvételére volt
szükség. Új költségelem merült fel a működési hozzájárulás fizetése a Magyar
Energetikai és Közmű –szabályozási Hivatal részére. A számlázási rendszerek
kialakítása és minősítése további jelentős költséget ró az üzemeltetőkre.
- 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet - a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról - szabályozza a behajtásról
illetve a kikötésről szóló részletes szabályokat, melynek eredményeként főleg az
adminisztrációs és postázási költségek nőttek meg.
- 2013. évi CLXXXVIII. törvény - az egységes közszolgáltatói számlaképről –
előírja a számlázó program követelményeit, elengedhetetlen a megfelelő
informatikai infrastruktúra kiépítése, jelentősen nőttek a számla-előállítás
költségei.
- 2012. évi CLXVIII. törvény - a közművezetékek adójáról – rendelkezései
következtében a közműadó miatt a ráfordítások összértéke növekedett.
- Továbbá komoly terhet jelent a joggyakorlás következtében felmerülő eljárási
díjak, igazgatási szolgáltatási díjak, a karbantartáshoz szükséges kiadások, a
324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet előírása az egységes elektronikus közműnyilvántartásról valamint az adminisztratív többletköltségek.
3) Díjak korlátozása
Korábbi években a rendszerhasználati (bérleti) díjak igazodni tudtak az
üzemeltetők gazdálkodásához, mértékével kompenzálni lehetett az ágazati
gazdasági szabályozók által okozott nehézségeket.
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A fentiekben írtakra tekintettel finanszírozhatatlanná vált a szolgáltatás jelenlegi
színvonalon történő teljesítése. Az ágazat forráshiányos, a közműszolgáltató cégek
jelentős része már 2014-ben is veszteséges volt. A cégek eredményei a tavalyi évben
továbbromlottak, így az üzemeltetés és finanszírozás ilyen veszteségek mellett nem
tartható. Az ellátásért felelős önkormányzatok a hiányzó üzemeltetési költségeket a saját
önkormányzati költségvetéseikből már nem tudják visszapótolni, azok nagyságrendje az
önkormányzati működést teszik bizonytalanná, lehetetlenítik azt el. Az üzemeltetésből
hiányzó forrás biztosítása érdekében kormányzati támogatás vagy egyéb pályázati forrás
igénybevétele válik szükségessé.

