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jovahagyasa 

Tisztelt Cimzett! 

A 2021. evi fiskalis strategia 2022. es 2023. evi projekciokkal (Szerb Kortarsasag Hivatalos Kozlonye, 
142/2020. szam), A kommunalis tevekenysegrol szolo torveny (Szerb KOztarsasag Hivatalos 
KOzIonye, 88/2011., 104/2016. es 95/2018. szamok) 28. szakaszanak 1. bekezdese, A 
kozvallalatokrol szolo torveny (Szerb Kortarsasag Hivatalos Kozlonye, 15/2016. es 88/2019. szam) 
22. szakasza 1. bekezdesenek 11. pontja, Az obecsei Vodokanal Kozvallalat alai:11th okiratanak 
osszehangolasarol szolo hatarozat (Obecse Kozseg Hivatalos Lapja, 20/2016. es 4/2017. 
szamok) 28. szakasza 1. bekezdesenek 12. pontja, Az obecsei Vodokanal Kozvallalat 2017. 04. 
21-i 418. szam6 alapszabalyanak 37. szakasza 1. bekezdesenek 11. pontja alapjan az obecsei 
Vodokanal KOzvallalat Felligyelo Bizottsaga a 2021. 10. 28-an megtartott 96. rendes iilesen 900. 
szam alatt meghorta a Hatarozatot az obecsei Vodokanal Kozvallalat,szolgaltatasi &jai osszegenek 
korrekciojarol, amelyben tObbek kozott azt is eloiranyorta, hogy az Obecse Kozseg Kozsegi elnoke 
altali jovahagyasat es Obecse Kit* Hivatalos Lapjaban vale) megjelenteteset ktiveto nyolcadik 
napon lep hatalyba. 

Figyelembe veve a fent felsoroltakat, az atirat mellekletekent megkiildjuk a Hatarozatot is, hogy 
A kommunalis tevekenysegral szolo torveny (Szerb Kortarsasag Hivatalos KOzIonye, 88/2011., 
104/2016. es 95/2018. szamok) 28. szakaszanak 2. bekezdese, A kozvallalatokrol szolO torveny 
(Szerb KOztarsasag Hivatalos Kitlonye, 15/2016. es 88/2019. szam) 69. szakasza 1. bekezdesenek 
3. pontja, A helyi onkormanyzatrol szolo torveny (Szerb Kortarsasag Hivatalos Kozlonye, 129/2007., 
83/2014. - mas.torveny, ‘101/2016. - mas. torveny es 47/2018. szamok) 44. szakasza. 1. 
bekezdesenek 6. pontja, Obecse Kozseg Alapszabalya (Obecse Kozseg Hivatalos Lapja, 5/2019. 
szam) 47. szakasza 1. bekezdesenek 9. pontjai  Az obecsei Vodokanal Kozvallalat alapito 
okiratanak osszehangolasarol szolo hatarozat (Obecse Kozseg Hivatalos Lapja, 20/2016. es 
4/2017. szamok) 13. szakaszanak 3. bekezdese, Az obecsei Vodokanal Kozvallalat 2017. 04. 21-
i 418. szam6 alapszabalyanak 68. szakaszanak 3. bekezdese alapjan hozzalassonak a targyi 
Hatarozat elfogadasanak eljarasahoz. 

Indoklas 



Az arak javasolt korrekciojaval megteremtenenk a felteteleket a vallalat tovabbi iigyvitelehez a 
vallalat Ligyviteli programanak projekcioival osszhangban a folyo es a _lova evre is. 

A kerelmet a kovetkezokkel igazoljuk: 
- input novekvo arak (energetika, Ozemanyag, alkatreszek, szolgaltatasok), 
- a penzeszkozok racionalis hasznalata, likviditas es fizetokepesseg biztositasa, 
- a tOrvenyes es a szerzodesekben foglalt kOtelezettsegek hataridon belLili vegrehajtasa a 

szolgaltatok, bankok es mas penzintezetek irant, 
tevekenysegek vegzes a rendszer fenntarthato fejlesztese celjabol, 

- a vallalat tevekenysegi korenek b6vitese uj vizvezetek-halozat es szennyviz-
csatornahalozat kiepitesevel es a megleva rekonstrualasaval, valamint harmadik 
szernelyeknek ny6jtott szolgaltatassal (jogi es termeszetes szemelyek), 

- a tevekenyseg fejlesztese a minosegrendszer implementaciojaval, 
a kovetkezo &re projektalt 

A jelenlegi es a javasolt arak szerkezetet, a penzugyi tervben, illetve a folyo ev Ligyviteli 
programaba projektalt arakat reszletesen bemutatjuk az arjegyzekben, amely megtalalhato a 
Hatarozat mellekleteben. 

Melt&let: 
- Az obecsei Vodokanal Kozvallalat szolgaltatasi &jai osszegenek korrekciojarol szolo hatarozat 
- Az obecsei Vodokanal KV jelenlegi szolgaltatasi &jai 

Az obecsei Vodokanal KV igazgatoja 
Zoran Grbi6 sk. 



BE 	- OBECSE 

Ikt. szam: 900 
Kelt: 2021. 10.28. 

A kOzvallalatokrol szolo tOrveny (SZK Hivatalos KozItInye, 15/2016. es 88/2019. szamok) 22. szakaszam Az Obecsei 
Vodokanal KOzvallalat alapitO okiratanak osszehangolasarOl szolo hatarozat (Obecse KOzseg Hivatalos Lapja, 20/2016. 
es 4/2017. szamok) 28. szakasza, Az obecsei Vodokanal KOzvallalat 2017. 04. 21-i 418. szamu alapszabalyanak 37. 
szakasza alapjan az obecsei Vodokanal KOzvallalat FelUgyelO Bizonsaga a 2021. 10. 28-an megtartott 96. rendes Mesen 
meghorta a kOvetkeze 

HATAROZATOT 
AZ OBECSEI VODOKANAL KOZVALLALAT SZOLGALTATASAI DIJAI OSSZEGENEK 

KORREKCIOJAROL 

I. szakasz 
Korrigaljuk az obecsei Vodokanal Kozvallalat szolgaltatasi dijainak 6sszeget, megpedig tigy, hogy az eddigi arak a ktivetkezO 
tablazatban fo laltak szerint modosulnak: 

Ssz. Szolgaltatits 
Ar AFA nelkt11 

(din) 
20% AFA 

(din) 
Ar AFA-val 

(din) 

1. 
Uj felhasznal6 rakapcsolasanak jOvahagyasa a vIzvezetek-halezatra, a szennyviz 
csatornahalezatara es a csapadek csatornahalozataira 

1.1. 
Uj felhasznalo vizvezetek-halozatra tOrten6 
rakapcsolasanak j6vatiagyasa 1/2" vagy 3/4" 
atmerOja vizora esetdn 4.000,00 800,00 4.800,00 

1.2. 
Uj felhasznalo szennyviz csatortnahalOzatra 
tartenti rikapcsolasinak jovahagyasa 1/2" vagy 
3/4" atmerojii vizora esetdn 2.000,00 400,00 2.400,00 

1.3. 
Uj felhasznalo vizvezetdk-halOzatra tOrtdni5 
rakapcsolasanak jevahagyasa 25 mm (1") vagy 
30 mm (5/4") atmerojti vizOra eseten 8.000,00 1.600,00 9.600,00 

1.4. 

Uj felhasznalo szennyviz csatortnahalOzatra 
tOrtento rakapcsolasanak j(wahagyasa 25 mm 
(1") vagy 30 mm (5/4") atmereja vizera eseten 4.000,00 800,00 4.800,00 

1.5. 
Uj felhasznal6 vizvezetdk-halozatra tOrten6 
rakapcsolasanak jovahagyasa 40 mm (6/4") 
atmer6j0 vizdra eseten 16.000,00 3.200,00 19.200,00 

1.6. 
Uj felhasznal6 szennyviz csatortnahalOzatra 
tOrten6 rakapcsolasanak jovahagyasa 40 mm 
(6/4") atmerOjil vizora esetdn 8.000,00 1.600,00 9.600,00 

1.7. • 
Uj felhasznalO vizvezetek-halikatra tOrtene 
rakapcsolasanak jewahagyasa 40 mm (2") vagy 
nagyobb atmerojii vizora esetdn 24.000,00 4.800,00 28800 
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1.8. 

Uj felhasznal6 szennyviz csatortnahal6zatra 
tOrten6 rakapcsolisanak jovahagyasa 40 mm 
(2") vagy nagyobb atmerajO vizora eseten 12.000,00 2.400,00 14.400,00 

1.9.• Uj felhasznal6 vizvezetek-halOzatra tOrtene 
ritkapcsolasanak j6vahagyasa 80 mm (3") 
atmer6j0 vizora eseten 36.000,00 7.200,00 43.200,00 

1.10. 
Uj felhasznal6 szennyviz csatortnahal6zatra 
tOrtent• rakapcsolisanak jOvahagyasa 80 mm 
(3") AtmerajO vizOra eseten 18.000,00 3.600,00 21.600,00 

1.11. 
Uj  
•. 

felhasznal6 vizvezetdk-halozatra tOrtdne 
rikapcsolasanak jovahagyasa 100 mm (4") 
iitmerOjO vagy nagyobb, illetve kombinalt vizora 
eseten 52.000,00 10.400,00 62.400,00 

1.1 2' . Uj felhasznal6 szennyviz csatortnahal6zatra 
tOrten6 ritkapcsolasanak javahagyasa 100 mm 
(4") atmerojd vagy nagyobb, illetve kombiniilt 
vizOra eseten 26.000,00 5.200,00 31.200,00 

1.13. 
Uj felhasznal6 csapaddkviz csatornahal6zatra 
torten6 rakapcsolasanak jovaliagyasa 3.000,00 600,00 3.600,00 

2.  
A felhaszmil6 lekapcsohisinak es tijra rakapcsobisanak koltsegei a vizvezetek-hfil6zatra, a 
szennyviz csatornahalozatara es a vizera ellendrzkenek koltsegei 

2.1. A lekapcsolas es Ujra rakapcsolas kOltsegei a 
vithraaknaban 1.500,00 300,00 1.800,00 

2.2. A lekapcsolas es tijra rakapcsolas koltsdgei a 
vizoraaknaban (munkasok es munkagdpek 
tovabbi koltsegei nelkul) 3.500,00 700,00 4.200,00 

2.3. A vizOra szetszerelesdnek ds Osszeszereldsdnek 
kOltsegei az ellenOrzese sorana (ellenerzesre 
lades) 2.000,00 400,00 2.400,00 

3.  A csatlakozaisok tervprojektuma kidolgovisainak, a joviShagyisok, feltetelek es velemenyek 
beszerzesenek kOltsegei 

3.1. 

A csatlakozasok tervprojektuma kidolgozisa a 
haztartas kategoria szAmara (vizvezetek-hal6zat, 
szennyviz csatornahal6zat, csapadekviz halOzat) 5.000,00 1.000,00 6.000,00 

3.2. A nyilt, fbldes csapadekviz csatornahalOzatok 
csovesitesi felteteleinek megadisa es 
jeva.hagysa 4.000,00 800,00 4.800,00 

3.3. 
A projektum elOfelteteleinek, j6vahagyasainak, 
igazolasanak, tajdkozatasok, szakvelemenyek 
kiadasa — a muszaki dokumentaci6 
elkeszftesdhez (lokaciOs feltdtelek, aktusok stb.) 7.000,00 1.400,00 8.400,00 

4.  
A munkaere, jfirmtivel, gepezet gra ajanlatok elkiszitese soiln harmadik szemelyek snimgra 
tiktene szolgaltatasokra 

4.1. A munkasok Orabere (din/6ra) 600,00 120,00 720,00 
4.2. A kotregep 6rabera — mini Niger (din/6ra) 4.000,00 800,00 4.800,00 
4.3. A kotrogep Orabera — JCB 3CX (din/6ra) 5.000,00 1.000,00 6.000,00 
4.4. A kompresszor erabere (din/6ra) 5.000,00 1.000,00 6.000,00 
4.5. A traktor es pOtkocsi orabdre (din/6ra) 3.000,00 600,00 3.600,00 
4.6. A kamion orabere (din/6ra) 4.000,00 800,00 4.800,00 



4.7. Dugulaselharitas, csatornatisztitas 
orabdre magasnyomasu tisztit6berendezessel —
ROM 900 potkocsi (din/6ra) 3.500,00 700,00 4.200,00 

4.8. Dugulaselharitas, csatomatisztitas 
drabdre magasnyomasU tisztftdberendezessel 
kombinalt jarmtivel — kanaljet (din/6ra) 7.000,00 1.400,00 8.400,00 

4.9. A szennyviz csatlakozasanak dugulaselharitasa 
(din/db) 2.000,00 400,00 2.400,00 

4.10. Talaj kiasasanak egysegara — nagyobb 
mennyiseg (din/m) 500,00 100,00 600,00 

4.11. EmdsztegOdrOk Oritesdnek egysegara 6 m3-ig 
(din/db) 3.000,00 600,00 3.600,00 

4.12. 
5/4" atmer6ig gdpi alaasas egysegara (din/m') 600,00 120,00 720,00 

4.13. 250 mm atmeroig gdpi alaasas egysegara 
(din/m') 2.000,00 400,00 2.400,00 

4.14. TalajtOmOrItes egysegara dOngOlOvel — munkas 
nelkUl (din/6ra) 500,00 100,00 600,00 

4.14. Aszfalt es betonfeltlletek vagasanak egysegara 
kompresszorral (din/m') 800,00 160,00 960,00 

4.16. Aszfalt ds betonfelUletek feltOrdsdnek egysegara 
kompresszorral (din/m') 800,00 160,00 960,00 

4.17. Kamionnal, traktorral ds p6tkocsival, kanaljettel 
ds JCB 3CX kotrogeppel megtett at ara (din/km) 85,00 17,00 102,00 

4.18. Utasszallit6 ds kezbesit6 jarm0 Altai megtett tit 
egysegara (din/km) 50,00 10,00 60,00 

4.19. Polietildn csOvek hegesztesdnek ara 
(din/hegesztes) 1.500,00 300,00 1.800,00 

4.20. Polietildn csOvek elektrofuzios hegesztesdnek 
ara (din/hegesztes) 500,00 100,00 600,00 

2. szakasz 
Az el6z6 szakasz tablazataban kimutatott AFA a szolgaltatast igenybe vevat terheli. 

3. szakasz 
A 2.3. sorszam - A vizora szetszereldsdnek ds Osszeszereldsdnek koltsdgei az ellenOrzdse sorana (ellenarzesre 

ktIldes) alatti szolgaltatas dija csak akkor terheli a szolgaltams igdnybe vevojdt, ha az ellenOrzes igazolja, hogy a vizora 
rendben van. 

Amennyiben az ellenOrzes soran kidertil, hogy a vithra hibas, a jelen szakasz 1. bekezdesdben foglalt kOltstgek az 
6becsei Vodokanal KOzvallalatot terhelik. 

4. szakasz 
Jelen Hatarozatot jevahagyas celjabolel kell juttatni Obecse KOzseg Kozsdgi elnOkehez. 

5. szakasz 
Jelen Hatitrozat az Obecse KOzseg KOzsegi elnoke altali jovahagyasat ds Obecse KOzseg Hivatalos Lapjaban vale) 

megjelentetdset kOvet6 nyolcadik napon Idp hatalyba. 

6. szakasz 
Jelen Hatarozat hatalyba lepesevel megszfinik az obecsei Vodokanal Kozvallalat szolgaltatasi dijainak Osszegenek 

korrekciejarnIsz616 2016. 10. 14-i 1005. sziunti hatarozat. 

AZ OBECSEI VODOKANAL KOZVALLALAT 
FELOGYELO BIZOTTSAGANAK ELNOKE 

Bojan Durovid sk. 
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