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A Nyírtavho Kft. rovid bemutatasa
A tavhoszolgaltatas a lakasok, kozintezmenyek es egyes gazdasagi szereplok futes- es
melegvíz-ellatasanak legkorszerubb modja, melyet az egesz vilagon elterjedten hasznalnak,
es amelyhez kapcsolodoan jelentos infrastruktura, valamint termelo kapacitas epult ki az
ellatasbiztonsag garantalasa erdekeben. A kozponti futestol abban kulonbozik, hogy a
tuzeloanyag elegetese nem az epuletekben, hanem attol tavolabb, hatosagilag ellenorzott
kibocsatasi ertekek mellett nagy tavolsagban tortenik, jellemzoen kapcsolt villamosenergia
eloallítasaval. Égyik legnagyobb elonye: nem szennyezi a kozvetlen lakokornyezetet
egestermekekkel, emellett az igenybevevoinek kenyelmet es biztonsagot is nyujt.
Technologiai berendezeseink a tavfutesi alepítmenyekben, a hokozpontokban es
hofogadokban levo eszkozokbol tevodnek ossze. A ho szallítasa a tavfutesi primer, valamint
szekunder vezetekhalozatokon tortenik. A tavhovel ellatott telepulesek szama 2016-ban
megkozelítette a szazat, az erintett, tavhovel ellatott lakasok szama pedig kozelít a
hatszazotvenezerhez. A fennmarado 3,65 millio lakasbol mintegy 150 ezer kozponti futeses
lakas van, a tobbi egyedi lakas- vagy helyisegfuteses.
A tavhoszolgaltatast, mint helyi kozszolgaltatast Nyíregyhaza teruleten, Nyíregyhaza Megyei
Jogu Varos Önkormanyzata a Tavhoszolgaltatasrol szolo 2005. evi XVIII. torveny hatalyos
rendelkezesei alapjan engedelyes utjan koteles biztosítani. Ézt a feladatot a SZABÖLCSHÖ
jogutodjakent 1992-ben alakított NYIRTAVHÖ Kft. immar 26 eve vegzi eredmenyesen a
Magyar Énergetikai es Kozmu-szabalyozasi Hivatal (tovabbiakban: MÉKH) altal legutobb
2012. marcius 9-en kiadott, 189/2012 szamu hatarozata szerinti Mukodesi Éngedely
alapjan, a 157/2005.(VIII.15.) Kormanyrendelet eloírasainak megfeleloen.
Tarsasagunk, mint tavhoszolgaltato Nyíregyhaza varos kozigazgatasi teruleten a vasarolt
hoenergia szallítasat es elosztasat vegzi, ezen tul a nem tavhovel ellatott varosi
intezmenyekben 88 db fogyasztasi helyen mukodtetunk hotermelesi, hoszolgaltatasi
technologiakat, melynek eves hofelhasznalasa 40,5 TJ nagysagrendu.

Társaságunk legfőbb mutatószámai
15.643 db lakossági és 1.013 db közületi fogyasztó.
650-700 TJ éves forgalmazott hőmennyiség,
423 ezer m3 forgalmazott használati melegvíz.
48,6 km távvezeték hálózat.
295 db hőközpont, 141 db hőfogadó.
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Vezetoi osszefoglalo
Társaságunk
gazdálkodását
alapvetően meghatározó,
50/2011.
(IX.30.)
a
távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a
külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról és az
51/2011. (IX.30.) a távhőszolgáltatási támogatásról szóló NFM rendeletek által rögzített,
2017. október 1-től hatályos hővásárlási díjak és támogatási értékek hátrányosan érintik
cégünk gazdálkodását.
A lenti ábrán bemutatott módon változtak az energia vásárlás költségei és a hőszolgáltatás
támogatási adatai.
Erőművi teljesítménydíj:
11 769 000 Ft/MW/év
(100 036 500 Ft/hó)

85 119 000 Ft/hó

-15 %

Erőművi hődíj:
2 227 Ft/GJ

+70 Ft/GJ

2 297 Ft/GJ

+3%

Távhő támogatás:
Fix rész: 99 815 028 Ft/hó
Változó: + 195 Ft/GJ

81 591 804 Ft/hó
- 623 Ft/GJ

- 18,3 %
- 818 Ft/GJ

Lathato, hogy emelkedett a vasarolt hoenergia díja es csokkent az eddigi teljesítmeny igeny
alapjan fizetendo fix koltseg (helyette havi fix hotermelesi díj fizetesere vagyunk
kotelezettek), valamint a tarsasagunk reszere nyujtott tamogatas osszege is jelentos
mertekben lecsokkent.
A vasarolt ho utan fizetendo fix osszegu hotermelesi teljesítmenydíj 3,3%-kal kisebb
mertekben csokkent, mint a reszunkre megallapított fix osszegu tamogatas. Éttol az evi 42,3
millio kulonbozettol is jelentosebb hatasu, hogy a vasarolt ho 3 %-os novekedese ellenere
tarsasagunk nem tobblettamogatasban, hanem elvonasban reszesul, melynek egyenlege 818
Ft/GJ tamogatas elvonas a lakossagi hoertekesítes fuggvenyeben.
Tarsasagunk strategia celkent kituzve, az elmult evben csatlakozott az „Intelligens Hálózat
Mintaprojekthez”, így orszagosan elsokent, a szolgaltatasunk teljes teruleten valosulhatott
meg az okos meres, vagyis a „smart metering”.
A tavfuteses epuletekben (290 db MDC es 1425 db DC) ugynevezett adatgyűjtő egységek
kerultek felszerelesre, mely berendezesek begyujtik a lakasokban talalhato tavkiolvashato
melegvíz-merok es koltsegoszto keszulekek fogyasztasi adatait.
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Az adatgyujtok taroljak es egy kozponti szerverre tovabbítjak a kiolvasott ertekeket, így a
ketiranyu informacioaramlassal hatekonyabba es egyszerubbe valt a fogyasztasi ertekek
kiolvasasa.
A projekt a felhasznalokra nezve nem jart kotelezettseggel, megvalosítasara 2017. evben
kerult sor. A rendszer teszteleset kovetoen a fogyasztok az energiafelhasznalasi adataikat egy
online feluleten kovethetik nyomon, így reszukre tervezhetobbe valik felhasznalasuk varhato
koltsegeinek alakulasa.
Az „okos meressel” tarsasagunk - a halozaton keresztul feldolgozott informaciokkal - pontos
kepet kaphat a felhasznalok energiafogyasztasi szokasairol, illetve az energiafelhasznalas
jovobeli optimalizalasi lehetosegeirol, valamint a rogzített fogyasztasi adatok automatikus
tovabbítasaval a rendszer lehetove teszi a tenyleges fogyasztason alapulo szamlazast.
A tavhoszolgaltato rendszerben levo homennyisegmeroink meresadatainak leolvasasat
meghatarozott rendszeresseggel, tavmukodeses radios keszulekekkel vegezzuk.
2017. evben 230 db elszamolo - lakossagi es kozuleti - homennyisegmerot integraltunk az
„Ökos meres” rendszerebe abbol a celbol, hogy minel pontosabb es gyakoribb
adatfeldolgozas valosulhasson meg a meresi pontokon. Ézzel elertuk, hogy egy-egy terulet
(erkerti, orokosfoldi, belvarosi) hofelhasznalasat azonos feltetelekkel vizsgalhatjuk, a
koltsegosztok es melegvízmerok adataival egy idoben a homennyisegmerok adatai is
rendelkezesunkre allnak, aminek segítsegevel az energetikai elemzesek es a szukseges
beavatkozasok idoben elvegezhetok.
Ézt a fejlesztest 2018-ban is folytatni kívanjuk ujabb varosreszek bevonasaval az Intelligens
Halozatba.
Az Integrált Minőség, Környezet és Energia Irányítási Rendszerünket (rovidítve: IMKEIR)
megujíto audit kereten belul aprilisban az ISO 50001:2011 szabványt (EIR), decemberben
az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványokat (IMKIR) felulvizsgaltatjuk, melyek
tanusítasat fuggetlen (akkreditalt) tanusíto szervezettel vegeztetjuk. 2018. evben is
jovahagyott belso auditterv alapjan reszletes, kerdoíves dokumentalassal teljes koru belso
auditot tervezunk lefolytatni, melyen ellenőrizzük folyamatainkat, az esetleges

beavatkozásokat elvégezzük.
Az (ÉIR) vonatkozasaban a tarsasagunk mukodese az Énergia alapallapot dokumentacioban,
illetve a celok ertekelese kereteben evente felulvizsgalatra kerul a megfelelo mutatok es az
energiaprofil ertekelesevel egyutt. Tarsasagunknal energetikai szempontbol jelentos
teruletek, tevekenysegek kerultek meghatarozasra, ahol az energiahatekonysagi, energiamegtakarítasi intezkedesek rangsorolasa megtortent.
2018. ev elso negyedeveben tervezzuk kidolgozni a strategiatervezesi (energetikai)
tevekenyseget, amelynek rendszerbe integralasaval ujabb rovid, hosszabb tavu celok
kerulnek kituzesre, melyhez kapcsolodoan a szukseges intezkedesek is meghatarozasra
kerulnek.
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Szolgaltatasbiztonsagi szempontbol allando kockazatot jelent a halozati infrastruktura
magas eletkora es az ebbol fakado muszaki allapot, amely - a szukseges azonnali
beavatkozasok magas koltsege es kiszamíthatatlansaga miatt - az uzleti terv gazdasagi
megvalosulasara negatív hatassal is lehet. „A távhővezeték építés, felújítás, javítás,
karbantartás, valamint a hőközpontok épületgépészeti és villamos munkáinak”
elvegzesere 700 M Ft becsult osszegben tervezunk kiírni 2 éves időtartamú
keretmegállapodásos pályázatot.
Tarsasagunk a KEHOP-5.3.1-17-00028 azonosíto szammal nyilvantartott „Hőközpontok
szétválasztása és korszerűsítése Nyíregyházán” címmel hokozpontok szetvalasztasat es
kapcsolodo primer vezeteki rekonstrukcio megvalosítasat tervezi, melynek a teljes becsult
beruhazasi koltsege 423 M Ft. A projekt helyszíne Nyíregyhaza belterulete, 1082 lakasat
erinto, harom, tavhovel ellatott varosresze: Belvaros, Érkert, Josavaros. A felsorolt
helyszíneken, illetve azokhoz kapcsolodoan, a meglevo 3 szolgaltatoi hokozpont helyett 22
felhasznaloi hokozpont kerul kialakítasra. A megszuno szekunder vezetekhalozat helyebe
kerulo primer vezetekek, valamint a kapcsolodoan cserere kerulo primer vezetekek egyuttes
hossza 3174 folyometer. A projekt kereteben elerheto primer energiahordozo felhasznalas
megtakarítas 8136 GJ/ev, a projekt reven elert ÜHG kibocsatas csokkenes 533 t/ev. 20142020 programozasi idoszakban a KÉHÖP terhere finanszírozott, a tavhoszolgaltato szektort
erinto, energiahatekonysag novelesere es a megujulo energiaforrasok alkalmazasara
iranyulo beruhazasok megvalosítasat szolgalo projekteknel a projekt elokeszítesi es
megvalosítasi feladatokat konzorciumi egyuttmukodesi megallapodas kereteben, mint
Konzorciumvezeto, a NFP Nemzeti Fejlesztesi Programiroda Nonprofit Kft. latja el.
Tarsasagunk, mint Konzorciumi Tag kozremukodik a lefolytatando kozbeszerzesi eljaras
becsult ertekenek meghatarozasaban, muszaki/szakmai tartalmanak osszeallítasaban,
megszovegezesben.
A „TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00006” azonosíto szamu, onkormanyzati epuletek energetikai
korszerusítese címu palyazat kapcsan Tarsasagunk harom frekventalt helyen levo, a
mukodes szempontjabol kiemelt fontossagu - Nepkert u. 12. sz., Csalad u. 102. sz., Csalad u.
19. szam alatti - telephelyen tervezunk epuletenergetikai korszerusítest megvalosítani. A
projekt 100%-os tamogatasi intenzitassal bír, es kozel 80 millio forintbol valosulhat meg.
A 9 millio forint osszegu „GINOP-5.2.4-16 – Gyakornoki program pályakezdők
támogatására” palyazatunk kereteben jelenleg 3 fot foglalkoztatunk. A konstrukcio 2021.
julius 31-ig meg lett hosszabbítva. Amennyiben meg szeptemberben lesz szabad forras, a
jelenlegi projekt lezarasat kovetoen - igazolva a teljesített tovabbfoglalkoztatasi
kotelezettseget - ujra lehetosegunk nyílik palyazni gyakornokok felvetelere. Élozetes
terveink szerint 4-5 fore nyujtanank be a tamogatoi igenyt, ezaltal a fiatalok 2019. evben
allnanak majd munkaba, mellyel a nyugdíjba vonulo munkatarsak potlasa oldodna meg.
A 2018. evi villamosenergia szerződésünket a NYIRVV Kft. altal koordinalt kozos beszerzes
soran a legjobb ajanlatot ado korabbi partnerunkkel, az É.ÖN Énergiaszolgaltato Kft.-vel
kotottuk meg 16,90 Ft/kWh egysegaron (+KAT+ egyeb penzeszkozok + energiaado).
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Tarsasagunk elkeszítette a 2018-2030 időszakra vonatkozó STRATÉGIÁJÁT, melyben a
jovoben varhato elvarasok, penzugyi lehetosegek, technologiai es tarsadalmi fejlodes
felvazolasaval, az eddigi eredmenyek es folyamatban levo fejlesztesek alapjan tobbek kozott
a kovetkezo harom megallapítas fogalmazodott meg:
(1) Az elvart kapcsolt hotermelesi es/vagy megujulo energiahordozo hasznosítasi
reszarany a 2030-ig terjedo idoszakban a Nyírtavho Kft. sajat forrasai alapjan nem erheto el,
ebben a tavhotermeloi engedellyel rendelkezo Veolia Énergia Magyarorszag Zrt. szerepe a
meghatarozo.
(2) A megvalosult es tervezett gerincvezeteki es hokozponti korszerusítesek nyoman
sem valik teljeskoruve a tíz eve indított rekonstrukcios program, de eredmenyei mar
tarsasagi szinten kimutathatova valnak, a vesztesegek a hazai atlagnak megfelelo, vagy annal
kedvezobb szintet ernek el. Tovabbi jelentos korszerusítesek kulso forrasok bevonasaval
tortenhetnek csak, illetve sajat forrasbol evente egy-egy kisebb reszt felujítva lehet elore
haladni.
(3) A 2030-ig terjedo idoszak strategiai celkituzesekent a fogyasztoi kor bovítese
kerult megfogalmazasra. Élonye kettos, egyreszt megallíthatja a csokkeno ertekesítest es
arbevetelt, masreszt csokkenti a veszteseg fajlagos merteket, javítva a halozat
kihasznaltsagat.
Legfontosabb uzleti partnerunkkel a Veolia Énergia Magyarorszag Zrt.-vel a 2015. julius 1tol 2022. junius 30-ig szolo Hosszutavu Keretszerzodesunkbol eredo 2018. evre szolo
hoszolgaltatasi szerzodes januar honapban kolcsonosen elfogadasra kerult.
Tarsasagunk jelenleg a „SZOLGI” Gazdasagi es Informacios Vallalatiranyítasi
programrendszer 7 moduljat hasznalja. Terveink szerint 2018. evben kezdodne el egy ujabb
– a javítas, karbantartas – modul elkeszítese es rendszerhez integralasa. A meglevo
programoknal a tervevben tobb komoly fejlesztesre is szukseg lesz, tobbek kozott a NAV
ujabb eloírasainak, az Éuropai Ünio uj altalanos adatvedelmi rendeletenek (GDPR) es mas
egyeb jogszabalyi megfelelosegnek a biztosítasa erdekeben. Ézek mellett meg igenykent
merult fel a postai feladasok gyorsítasa es konnyebb nyomon kovethetosege miatt az efeladójegyzék elkeszítese, illetve a „szervezo modul” iÖS es Android feluleten torteno
kezelhetosegenek a biztosítasa is, melyekhez szinten rendszerfejlesztesre lesz szukseg.
Szolgaltatasunk színvonalanak es a vevoi elegedettseg novelese erdekeben tervezzuk a
weboldalunkon a „SimplePay” bankkártyás fizetés lehetosegenek bevezeteset,
megteremtve ezzel egy gyors, kenyelmes es biztonsagos online keszpenzmentes fizetesi
modot. Ézzel parhuzamosan kívanjuk weboldalunk, a „www.nyirtavho.hu” mobilra
optimalizált (iÖS es Android) valtozatanak fejleszteset elkeszíteni, megfelelve ezzel a
technikai fejlodesnek es a mobil vilag terhodítasanak (okostelefonok elterjedese).
Kuldetesunk tovabbra is a varos teruleten az uzembiztos, megfizetheto szolgaltatas
felteteleinek fenntartasa, a fogyasztok elegedettsegenek biztosítasa, kenyelmes es
kornyezetbarat szolgaltatas nyujtasa.
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Jogi kornyezet
A TAVHÖSZÖLGALTATAS SZABALYÖZASI KÉRÉTÉ
Tarsasagunk szamara komoly eroforras igenyt jelent a tavhoszolgaltatashoz kapcsolodo
jogszabalyok modosítasainak naprakesz kovetese, illetve a modosítasoknak valo folyamatos
megfeleles. A tavhoszolgaltatashoz kapcsolodo torvenyek es rendeletek:
• 2005. evi XVIII. torveny a tavhoszolgaltatasrol.
• 1990. evi LXXXVII. torveny az arak megallapítasarol.
• 2015. evi LVII. torveny az energiahatekonysagrol.
• 2013. evi LIV. torveny a rezsicsokkentesek vegrehajtasarol.
• 2013. evi XXII. torveny a Magyar Énergetikai es Kozmu-szabalyozasi Hivatalrol.
• 2013. evi CLXXXVIII. torveny az egyseges kozszolgaltatoi szamlakeprol
• 2012. evi CLXVIII. torveny a kozmuvezetekek adojarol.
• 2008. evi LXVII. torveny a tavhoszolgaltatas versenykepesebbe tetelerol.
• 1997. evi CLV. torveny a fogyasztovedelemrol.
• 1991. evi XLV. torveny a meresugyrol.
• 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet az energiahatekonysagrol szolo torveny
vegrehajtasarol.
• 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet a tavhoszolgaltatasrol szolo 2005. evi XVIII.
torveny vegrehajtasarol.
• 127/1991. (X.9.) Korm. rendelet a meresugyrol szolo torveny vegrehajtasarol.
• 324/2013. (VIII.29.) Korm. rendelet az egyseges elektronikus kozmunyilvantartasrol
• 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a fogyasztovedelmi hatosag kijeloleserol
• 1/2014. (III. 4.) MÉKH rendelet a Magyar Énergetikai es Kozmu-Szabalyozasi Hivatal
igazgatasi szolgaltatasi díjainak mertekerol, valamint az igazgatasi szolgaltatasi, a
felugyeleti díjak es egyeb bevetelek beszedesere, kezelesere, nyilvantartasara es
visszaterítesere vonatkozo szabalyokrol
• 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet a tavhoszolgaltatasi tamogatasrol.
• 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet a tavhoszolgaltatonak ertekesített tavho aranak,
valamint a lakossagi felhasznalonak es a kulon kezelt intezmenynek nyujtott
tavhoszolgaltatas díjanak megallapítasarol.
• Nyíregyhaza Megyei Jogu Varos Kozgyulesenek tavhoszolgaltatasrol szolo 41/2005.
(X.27.) es a 42/2005. (X.27.) szamu rendeletei.
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Kozbeszerzesek
A Nyírtavho Kft. a 2018. evi Kozbeszerzesi Tervet a hatalyos Kbt., valamint a Kozbeszerzesi
Szabalyzat eloírasainak megfeleloen, hivatalos kozbeszerzesi szakerto kozremukodesevel
keszítette el. Tarsasagunkra, mint kozszolgaltatora vonatkozo ertekhatarok a kozbeszerzesi
torveny alapjan:
Nemzeti közbeszerzési értékhatárok:
- Arubeszerzes eseteben: 50 millio forint.
- Építesi beruhazas eseteben: 100 millio forint.
- Szolgaltatas megrendeles eseteben: 50 millio forint.
Uniós eljárásrendbeli értékhatárok:
- Arubeszerzes, valamint szolgaltatas megrendeles eseteben: 443 000 euro, azaz
137 622 380 forint.
- Építesi beruhazas eseteben: 5 548 000 euro, azaz 1 723 541 680 forint.
- A Kbt. 3. mellekleteben szereplo szocialis es egyeb szolgaltatas eseteben:
1 000 000 euro, azaz 310 660 000 forint.
- Építesi koncesszio es szolgaltatasi koncesszio eseteben: 5 548 000 euro, azaz
1 723 541 680 forint.
- Tervpalyazati eljaras eseten:
a) 443 000 euro (137 622 380.- Ft), ha a tervpalyazati eljaras eredmenyekent
szolgaltatas megrendelesere kerul sor,
b) 443 000 euro (137 622 380.- Ft), ha a tervpalyazati eljaras palyazati díja es a
palyazoknak fizetendo díjak egyuttes teljes osszege eleri vagy meghaladja ezt az
ertekhatart.
A Kozbeszerzesi Tervben a jelenlegi Kbt.-nek, illetve a koltsegvetesi torvenynek megfeleloen
harom eljaras szerepel:
1. Terulet- es Telepulesfejlesztesi Öperatív Program kereteben onkormanyzati epuletek
energetikai korszerusíteset kívanjuk megvalosítani. A projekt tervezett netto bekerulesi
koltsege 79 998 740 Ft, amibol a kivitelezes tervezett koltsege 73 211 240 Ft. A palyazati
konstrukcio feltetelei szerint a projekt megvalosítasahoz 100%-os tamogatasi intenzitasu
finanszírozas veheto igenybe. A tamogatas lehívasa utofinanszírozas kereteben tervezett.
A tervezett projekt a Nyírtavho Kft. harom frekventalt helyen levo, a mukodes
szempontjabol kiemelt fontossagu Nepkert u. 12. sz., Csalad u. 102. sz., Csalad u. 19. szam
alatti telephelyeinken, az alkalmazotti letszam 90% feletti hanyadanak a munkahelyet
ado epuletenek epuletenergetikai korszerusítesre iranyul. A projekt kereteben
mindharom epulet nyílaszaroi – a nehany korszeru kivetelevel – cserere kerulnek, a
homlokzatok teljes koruen uj hoszigetelest kapnak, a lapostetok, padlasfodemek
hoszigetelese is megtortenik. A pinceszinti, alagsori, foldszinti futetlen terek fodemje
szinten hoszigetelesre kerul. A jelenlegi villamosenergia felhasznalas megtermelesere ket
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telephelyen osszesen 2x10,26 kW teljesítmenyu polikristalyos napelemek telepítese
tervezett, így az epuletek tetofeluletei teljes mertekben kihasznalasra kerulnek.
A kivitelezes tervezett befejezese 2018. szeptember 28.
A benyujtott projekt „TÖP-6.5.1-16-NY1-2017-00006” azonosíto szammal kerult
nyilvantartasba vetelre. A palyazat tamogatasi kerelemenek jogosultsagi vizsgalatat
elvegeztek, a tamogatoi dontest 2017. oktober 30-an jovahagytak.
A Tamogatasi szerzodes hatalyba lepesenek datuma:2017.12.01.
2. A masodik eljarasban a tavhovezetek, hokozpontok beruhazas es karbantartas
munkainak elvegzesere szolo 2 eves idotartamu keretmegallapodas szerepel 700 M Ft
osszegben.
3. Tarsasagunk a foldgaz felhasznalasu intezmenyek megfelelo gazellatasa erdekeben a
foldgazt a Nyíregyhaza MJV Önkormanyzatanak tulajdonaban levo tarsasagokkal egyutt a
szabadpiacrol konzorcialis szerzodes kereteben szerzi be. A nemzeti ertekhatart
meghalado targyalasos kozbeszerzesi eljaras lebonyolítojakent a 100m3/h feletti
felhasznalasi helyekkel veszunk reszt a konzorciumi foldgazbeszerzesben. A konzorciumi
tagok korenek es a beszerzesi mennyisegeknek az egyeztetese folyamatban van, így a
becsult ertek jelenleg nem ismert. Az aktualis gazarak es elorejelzesek, valamint az elmult
evi igenyek alapjan valoszínusítheto, hogy a beszerzes osszesített erteke 60-80 millio
forint kozott varhato.
A 20 m3/h alatti es a 20-100 m3/h kozotti merovel rendelkezo fogyasztasi helyeken az
elmult evekhez hasonloan a legkedvezobb beszerzesi ar es szerzodesi feltetelek elerese
erdekeben - tulajdonosi jovahagyassal - a Magyar Tavhoszolgaltatok Szakmai Szovetsege
(MATASZSZ) koordinalasaval a tavhoszolgaltato tarsasagokkal iparagi kozos foldgaz
beszerzesben kívanunk reszt venni.
A „gazev” ket gazdasagi evet is erint, a targyev oktober 1-tol az azt koveto ev oktober 1-ig
tart.
A jelenleg ervenyben levo szerzodesunk fix Forint elszamolasu gazarat tartalmaz, így a
gaz díjat meghatarozo olaj es dollar arfolyam mozgas az uzletag mukodtetesenek
koltsegeit a szerzodes ervenyessegi idopontjaig nem befolyasolja. A negyedik
negyedevtol ervenybe lepo uj gazszerzodes alapjan, a negyedevente elvegzett
arfelulvizsgalatot kovetoen szuksegesse valo díjkorrekciokat a szamítasoknak
megfeleloen elvegezzuk.
A fentiek figyelembe vetelevel a 2018. evi Kozbeszerzesi Tervet osszeallítottuk, melyet a
6. számú melléklet tartalmaz.
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Marketing
A 2018-as evben is gyakori sajtomegjelenesekkel, radio interjukkal, televízios riportokkal
valosítjuk meg legfontosabb marketing tevekenysegunket, a rendszeres fogyasztoi
tajekoztatast. Ügyanezt a fogyasztobarat kommunikaciot szolgalja az evente ket alkalommal
megjeleno lakossagi hírlevelunk, illetve naprakesz weboldalunk.
A fent említett mediafeluleteken rendszeresen tajekoztatjuk fogyasztoinkat aktualis
esemenyeinkrol. Éz magaban foglalja muszaki munkalatainkat, illetve a fogyasztoinkhoz
szolo tajekoztatasokat. Ézekkel a szolgaltatokkal eves egyuttmukodesi megallapodasokat
kotunk. A szerzodesekben rogzített keretet igyekszunk teljes mertekben celaranyosan
felhasznalni.
A Nyírtavho Kft. mukodeseben fontos a belso kommunikacio is. Rendszeresen tajekoztatjuk
dolgozoinkat a belso levelezesi rendszerunkon keresztul a kulonbozo vallalati es helyi
esemenyekrol, programokrol, illetve muszaki munkalatainkrol.

MÉDIA MÉGJÉLÉNÉSÉK
Kulonbozo hírcsatornakon keresztul tajekoztatjuk fogyasztoinkat:
•
•
•
•

helyi ujsagokban (Nyíregyhazi NAPLÖ, alkalmankent Kelet-Magyarorszag)
varosi televíziokban (Nyíregyhazi Varosi Televízio, Kolcsey Televízio)
radiokban (Retro Radio, Sunshine Radio)
weboldalunkon (www.nyirtavho.hu).

Iden is tobb alkalommal tervezunk sajtotajekoztatot tartani a futesi idoszak indulasaval es
leallítasaval kapcsolatos tudnivalokrol, valamint az elmult gazdalkodasi ev eredmenyeirol es
az egyeb aktualitasokrol.
Tajekoztatjuk a lakossagot a nyertes palyazatok eredmenyekent vegrehajtott fejlesztesekrol,
munkalatokrol. Éz magaba foglalja a beruhazasok helyszínen kihelyezett informacios
tablakat, ujsagcikkeket es interjukat.

LAKÖSSAGI HIRLÉVÉL
Fogyasztoi kommunikacionk egyik fontos eleme tovabbra is az evente 2 alkalommal
megjeleno LAKÖSSAGI HIRLÉVÉL. A kiadvanyban a kovetkezo temakban tajekoztatjuk
felhasznaloinkat:
•
•
•
•
•

futes es melegvíz elszamolasok, szamla ellenorzes, szamla magyarazat,
tevekenysegunk, muszaki es egyeb fejleszteseink,
beruhazasok, felujítasok, karbantartasok,
adossagkezelesi lehetosegek, tamogatasok,
elerhetosegeink.
9
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KÖZÖS KÉPVISÉLÖI FÖRÜM
A tavfuteses lakasok kozos kepviseloinek reszere 2018-ban is ket alkalommal – a futesi
idoszak lezarasa utan, illetve a szezon kezdeten – tajekoztatot tartunk. A rendezvenyeken
bemutatjuk tarsasagunk aktualis helyzetet, illetve beszamolunk a lezajlott es tervezett
muszaki munkalatainkrol. Munkatarsaink tajekoztatjak a megjelent kepviseloket a futes
beindulas es leallas folyamatarol, a koltsegosztassal, az elszamolassal, a hofokszabalyozassal,
a hasznalati melegvíz-szolgaltatassal kapcsolatos aktualis kerdesekrol.

NYÉRÉMÉNYSÖRSÖLAS
Ébben az evben is folytatjuk az „Aki pontosan fizet, huszezret vihet” elnevezesu
nyeremenyjatekunkat, amellyel osztonozzuk díjfizetoinket a szamlak idoben torteno
fizetesere. A 2018-as evben junius 29-en es december 28-an kisorsolunk 5-5 fogyasztot, akik
az eltelt felev soran hataridore rendeztek szamlabefizeteseiket. A nyertesek egy-egy 20.000
Ft erteku virtualis utalvanyt kapnak Tarsasagunktol, melynek erteket jovaírjuk a kovetkezo
havi szamlajukbol.

TAVHÖ NAP
2014-ben indult a „távhőszolgáltatás napja” a MATASZSZ kezdemenyezesevel. A szervezok
azzal a cellal hoztak letre a rendezvenysorozatot, hogy a lakossag minel szelesebb kore
megismerhesse a tavhoellatas tarsadalmi, gazdasagi, kornyezeti-, klíma- es energiapolitikai
elonyeit. A Nyírtavho Kft. 2015-tol rendezi meg varosunkban a Tavho Napot. Minden evben
eloadasokat tartunk a varos nehany iskolajaban a tavhoszolgaltatas es a kornyezetvedelem
temajaban.
Ébben az evben egy tajekoztato anyagot tervezunk megjelentetni, bemutatva a
tavhoszolgaltatast, annak elonyeit es a kornyezet vedelmere gyakorolt hatasait.

A TÉRVÉZÉTT MARKÉTING FÉLADATÖK RÉSZLÉTÉS KÖLTSÉGÉLÖIRANYZATA
2018. evi marketing feladatokra 7,5 millio forintot tervezunk fordítani. Ébbol az osszegbol a
mar leszerzodott resz:

Partner
Russmedia Kft.
Varos-Kep Nonprofit Kft.
Center-Radio Kft.
Sunshine Radio Kft.
ÖSSZESEN:

Szerződéses összeg
480 000
5 000 000
300 000
300 000
6 080 000
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Kintlevoseg kezeles
Az eredmenyes gazdalkodasunk alapveto feltetele adossagallomanyunk es kintlevosegeink
kezelesere, csokkentesere valo torekves. Ézert 2018. evben is legfontosabb celunk a
kintlevosegek korai szakaszban történő kezelése, így a behajtasi lepeseket a kesedelembe
esestol a leheto leghamarabb vegezzuk el, elkerulve ezzel a hatralekok kezelhetetlen, illetve
behajthatatlan osszegge valo halmozodasat. Minel hamarabb kezdjuk el a szakszeru
behajtasi folyamatot, annal gyorsabb a sikerunk.

TÉRVÉZÉTT FÉLADATÖK
Jogi szemelyek eseteben folytatni kívanjuk az elozo evek eredmenyes gyakorlatat, ami a
kesedelmes fizetes eseten azonnali jogi lepesek megtetelet (fizetesi meghagyas, felszamolas
kerese) jelenti.
Az intezmenyi kor esetleges kesedelmeinel a rendszeres, folyamatos kapcsolattartas es
egyeztetes jelenleg megfelelo eszkoz a felmerulo problemak kezelesehez.
2017. evben is eredmenyesen zarult a HÜMAN-NÉT Alapítvannyal valo egyuttmukodes. A
„Segítseg” program kereteben 25 csaladot/fogyasztot tudtunk tamogatni. Az uj tamogatasi
formaval sok esetben kilatastalan helyzetben levo ugyfeleknek adhattunk segítseget. 2018.
evben is kiemelkedo cel, hogy noveljuk a Nyírtavho Kft. rendszeresen fizeto ugyfelkoret.
Énnek erdekeben tovabbra is szorgalmazzuk az alapítvannyal valo egyuttmukodest.
A velunk egyutt nem mukodo adosokkal szemben tovabbra is fizetesi meghagyast
(tovabbiakban: FMH), majd vegrehajtasi eljarast (tovabbiakban: VH) kezdemenyezunk.
Munkaberre es egyeb jarandosagra letiltast kerunk, sajat tulajdonu lakas eseten vegrehajtasi
jogot jegyeztetunk be az ingatlanra. Kiemelt feladat, hogy azoknal a hatralekos
fogyasztoknal, akiknel mar folyik a letiltas es ujabb hatralek keletkezik, azt soron kívul fel
kell adni FMH-ra. 2018. évben további cél, hogy minél több esetben, minél hamarabb tudjuk ezt
a jogunkat is érvényesíteni.
Tovabbra is tervezzuk korzetenkent haladva a hasznalati melegvíz szolgaltatas
(tovabbiakban: HMV) korlatozasat a nem fizeto fogyasztok koreben. A Nyírvv Nonprofit Kftvel a 2017. evi sikeres egyuttmukodes utan 2018. evben is tervezzuk az onkormanyzati
berlakasban lakok HMV szolgaltatasanak ellenorzeset, illetve korlatozasat.
Ahol nem jarunk sikerrel, ott 2018. evtol a Jarasbírosag segítseget vesszuk igenybe a
felhasznalasi helyre torteno bejutas erdekeben. Az iden meg nagyobb szamban, es meg
hatekonyabban kívanjuk igenybe venni ezt az eljarasi modot a fizetesi moral javítasa
erdekeben.
Az „illegalis” HMV vetelezesek szankcionalasa vegett azok a fogyasztok, akik szabalytalan
vetelezest (szerzodesszegest) valosítanak meg, a szolgaltatas díjan felul 150.000 Ft osszegu
potdíj megfizetesere kotelesek. A potdíj be nem fizetese eseten fizetesi meghagyast indítunk.
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A jogi eljarasokat megelozoen, díjbehajto kollegaink tovabbra is megkíserlik felkeresni
fogyasztoinkat egyre nagyobb hatekonysaggal annak erdekeben, hogy meg a koltseges
eljarasokat megelozoen a fogyasztok rendezni tudjak hatralekukat, illetve reszletfizetesi
megallapodast is kothetnek. Folyamatosan figyelemmel kíserjuk a fogyasztoval kotott
fizetesi, reszletfizetesi hataridoket, azok teljesuleset. Amennyiben a meghatarozott idore
nem tortenik meg a fizetes, ugy megkezdjuk a jogi eljarast.

VÉGRÉHAJTASRA TÉRVÉZÉTT KÖLTSÉGÉK
Költségek megnevezése
Önallo bírosagi vegrehajtoknak
vegrehajtasi koltsegkent:
Vegrehajtasi jog bejegyzes
eljarasi díj:
MÖKK, FMH, VH díjak:
Illetekbelyeg VH eljarasban:
É-per
ÖSSZESEN:

2016. tény

adatok Ft-ban

2017. tény

2018. TERV

6 178 814

5 314 336

6 000 000

2 323 200

1 788 600

2 000 000

4 881 758
362 500
53 930
13 800 202

4 776 818
100 000
277 511
12 257 265

5 000 000
100 000
250 000
13 350 000

2018. evben 13,35 millio forinttal tervezzuk a varhato vegrehajtasi koltsegeket, mivel a
35/2015. a bírosagi vegrehajtoi díjszabasrol szolo IM rendelet alapjan a vegrehajtokat
kevesebb munkadíj, koltsegatalany illeti meg. A folyamatban levo letiltasok es befizetesek
miatt megterulo koltsegeket figyelembe veve – 1M Forintot szerepeltetunk a szamszaki
tervtablakban (2. sz. melleklet).
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Bevetelek, rafordítasok, eredmenyesseg
A vallalati szintu arbevetel es koltseg elorejelzese a tervezesunk legfontosabb, am egyben
legbizonytalanabb eleme, annak ellenere, hogy a piacunk stabil. Ahhoz, hogy a beveteleinket
es a koltsegeink donto hanyadat jelento energia koltsegeinket kepesek legyunk pontoson
prognosztizalni, tudnunk kell hozza az ertekesítesi arakat, a beszallítoi arakat illetve a
várható forgalmat, mely a legnagyobb bizonytalansági faktor. Égy hideg es egy enyhebb
teli honap kozotti energiafelhasznalas akar tobb szazmillio Forintos elmozdulast
eredmenyezhet pozitív es negatív iranyba egyarant. Ézert a legpontosabb tervezes
eleresehez, a korabbi evekhez hasonloan, a mennyisegi es ertekbeli adatok modellezese a
folyamatosan karbantartott adatbazisainkbol tobb eves korabbi atlaghomersekletek alapjan
kerulnek meghatarozasra.

BÉVÉTÉLÉK TÉRVÉZÉSÉ
A bevetelek tervezeset uzletagak szerinti bontasban vegeztuk el, melyrol a reszletes
kimutatast az 1. sz. melléklet tartalmazza.
Értékesítés nettó árbevétele
A távhőszolgáltatás alapdíj árbevételét 1 261 320 E Ft ertekben, a hődíj árbevételét
1 836 055 E Ft ertekben terveztuk, így a tavhoszolgaltatas arbevetele varhatoan 3 097 375
É Ft lesz.
A jelenlegi fogyasztoi korre a gazuzemu kazánházi technológiák alapjan vegzett
hoszolgaltatas varhato alapdíj árbevétele 96 172 E Ft, míg a hődíj árbevétele 116 198 E Ft,
így a gazuzletagbol szarmazo eves arbevetel 212 370 É Ft, ami a teljes ertekesítes
arbevetelenek a 6,07 %-a. Nyíregyhaza MJV Önkormanyzatanak 154/2014 (VIII.21.) szamu
hatarozataval modosított 269/2013 (XI.28.) KGY sz. hatarozata alapjan a NYIRTAVHÖ Kft.
minden negyedev elso honapja 15. napjaig ar-felulvizsgalatot koteles vegrehajtani. A
felulvizsgalatok alapjan a Tarsasag hodíj tekinteteben negyedevente, az alapdíj tekinteteben
pedig a III. negyedevben jogosult a szukseges díjkorrekciok elvegzesere, ha egyeb, rendkívuli
indok miatt a díjak soron kívuli valtoztatasa nem szukseges. A 2017. IV. negyedevben
elvegzett ar-felulvizsgalat alapjan - az akkorra lezajlott, 2017. oktober 1-jetol hatalyos
kedvezo gazbeszerzes kovetkezteben – sem a hodíj, sem az alapdíj eseten nem erte el a
szamíthato díjak elteresenek merteke a 2 %-ot, így díjmodosítasra - az elozoekben
hivatkozott onkormanyzati rendelkezes szerint - nem kerult sor. Tekintettel arra, hogy a
szerzodott fix forintaras gazdíjak a szerzodes idotartama alatt nem valtoznak, a hodíj
modosítasa az elso haromnegyed evben nem varhato, így a hodíj arbevetelt elsosorban – az
idojaras tervezettol eltero alakulasa miatti – fogyasztoi hoigenyek eltero alakulasa
befolyasolhatja. Az alapdíj eseten a 2017. evi felujítasok miatti megnovekedett
ertekcsokkenesi leíras a 2018. IV. negyedevtol kalkulalhato díjat varhatoan lenyegesen fogja
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befolyasolni, így a tervezett arbevetel a IV. negyedevben magasabb lehet, mely a
megnovekedett koltsegek egy reszere fedezetet biztosíthat majd.
Tavhoszolgaltatasnal az eves szintu arbevetelt az egyes fogyasztoi csoportoknal az alabbi
jovahagyott díjakkal, a 2017. evi teny alapadatokbol kiindulva (fogyasztoi csoportok,
legterfogatok, melegvíz felhasznalas), a korabbi 20 ev atlaghomersekletevel korrigalva
szamítottuk ki.
Lakossági célú
Nem lakossági célú
felhasználás (nettó ár) felhasználás (nettó ár)
jóváhagyott díjak
Alapdíjak (Ft/lm3/év)
csak futes
csak melegvíz
futes es melegvíz
uzemi felhasznalo (Ft/MW/ev)
egyeb felhasznalo (Ft/MW/ev)

274,23
30,62
304,85
-

376,74
42,08
418,82
10 197 598,00
14 148 126,00

2 729,34
-

3 601,63
3 703,05

827,06

1 101,21

Mért hőenergia hődíja (Ft/GJ)
Lakossagi celu felhasznalas
Üzemi fogyaszto
Égyeb felhasznalo
Melegvíz hodíj (Ft/m3)

A tavhoszolgaltatason, mint alaptevekenysegen kívul az egyéb tevékenység árbevételét
188 950 E Ft-ra tervezzuk. Ézen belul legjelentosebb tetel a HMV „vízikozmu-szolgaltatas”
szolgaltatas arbevetele 175 000 É Ft-tal, illetve az egyeb tevekenyseg arbevetele (pl.
helyszíni felugyelet biztosítasa, kulonbozo helyszíni javítasok, hokozpont-kezeles,
hulladekertekesítes, csatornadíj visszaszamlazasa a Nyírsegvíz Zrt. fele) 11 000 É Ft-tal.
Az értékesítés nettó árbevétele így várhatóan 3 498 695 E Ft korul alakul majd, ami 2,9%kal alacsonyabb a 2017. evi varhato teny adatnal.
Egyéb bevételek
Az 851 540 E Ft-ra tervezett egyéb bevételek kozott szerepel:
-

-

az energiatamogatas 742 540 É Ft osszegben, mely a 2017. oktober 1-tol hatalyos
tavho tamogatas valtozo reszenek negatív elojele miatt harmadaval – mintegy
370 millio forinttal - lecsokkent.
19 000 É Ft egyeb jellegu bevetelek, melyek leginkabb bírsag, kotber, kamat,
kesedelmi kamat es karterítes jogcímen folynak be,
a GINÖP-5.2.4-16 palyazaton elnyert 8 000 É Ft tamogatas,
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-

valamint a korabbi evekben vegleges fejlesztesi celokra kapott tamogatasokbol
megvalosult beruhazasok tervevben elszamolt ertekcsokkenesenek osszege
82 000 É Ft osszegben.

Pénzügyi műveletek bevételei
Pénzügyi műveletek bevételeként 50 E Ft-ra szamítunk.

KÖLTSÉGÉK ÉS RAFÖRDITASÖK TÉRVÉZÉSÉ
Koltsegeink es rafordítasaink tervezeset az osszkoltseg típusu eredmenykimutatas szerinti
bontasban a kovetkezo tetelek szerint vegeztuk el:

Megnevezes

adatok eFt-ban

Anyagjellegű ráfordítások
- ebbol energiakoltseg
- ebbol igenybevett szolgaltatas
- ebbol egyeb szolgaltatas
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai

RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:

3 399 369
2 918 469
212 900
45 000
580 000
328 558
40 100
0

4 348 027

A koltsegek es rafordítasok reszletezese a 2. sz. mellékletben kerult bemutatasra.
Anyagjellegű ráfordítások
Az anyagkoltsegek tekinteteben dontoen a beszerzett eromuvi hoenergia, mint teljes
mertekben forgalomfuggo koltseg, szinten havonta, a kalkulalt ertekesítesi adatok
fuggvenyeben kerult tervezesre.
Az ervenyben levo hatosagi beszallítoi díjak, illetve a foldgaz es villamosenergia eseten az
ervenyben levo szerzodesek alapjan a 2017. evi teny felhasznalasi adatokbol kiindulo, a
korabbi 20 ev atlaghomersekletevel korrigalt energia koltsegtervet allítottunk ossze.
Az éves lekötött hőteljesítmény merteke 102 MW, mely a tavhorendszer csucsidoszaki
ellatasat biztosítja.
A hoenergia mennyisegek szamítasanal a korabbi tobb eves atlaghomerseklet adatok
tendenciajat es a 2017. ev jellemzo fajlagos es 2018. januar teny hofelhasznalasait vettuk
alapul, így a 2018. evi uzleti tervunk osszeallítasanal a futott napok átlaghőmérsékletét
4,87 0C éves ertekkel vettuk figyelembe.
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Az eves osszes hofelhasznalast megbontottuk eromutol vasarolt es gazmotoros futomubol
vasarolt hoenergiara. A gazmotoros vetelezes merteket a korabbi ev teny adatainak a
figyelembe vetelevel, a 2017. evre tervezett mertekkel megegyezore terveztuk.
A szamítasok alapjan a varhato éves összes vásárolt energia 789 798 GJ, melybol forro víz
alapu hoenergia vasarlas erteke 740 785 GJ, a foldgazalapu energiavasarlase pedig 49 013
GJ.
A vízmeresen alapulo HMV (hasznalati meleg víz) felhasznalast az elozo evhez hasonloan
471 000 m3-re terveztuk.
A potvíz mennyiseget az elozo evvel megegyezo mertekure terveztuk, melynek koltsege
azonban a kozponti szabalyozasok miatt gazdalkodasunkban ez evben sem jelenik meg.
A vasarolt hoenergia koltsegeit az 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet szerinti hatalyos
hotermeloi arak, foldgaz es villamos energia eseten a szabadpiaci energiakereskedovel
megkotott szerzodes figyelembe vetelevel hataroztuk meg. Énnek megfeleloen a
távhőszolgáltatás 2018. évi energia költségét 2 783 011 E Ft-ban terveztuk. Az
energiakoltsegek terve az 4. sz. mellékletben talalhato.
Igy a 2018. évi energiaköltségek osszege a tamogatas figyelembe vetele nelkul 2 918 469
E Ft, mely a gaz uzletag energiakoltseget 135 458 É Ft ertekben tartalmazza.
A 211 400 E Ft osszegre tervezett igénybevett szolgáltatásokon belul jelentos aranyt
kepviselnek a javítas-karbantartassal kapcsolatban felmerult kiadasaink, illetve
koltsegosztassal es vízmeressel kapcsolatos elszamolasok es berleti díjak koltsegei, de ide
tartoznak meg a szamla-eloallítas, nyomtatvanyok, posta- es telefonkoltsegek, berleti díjak,
hirdetesi es reklamkoltsegek, a konyvvizsgaloi es jogi kepviseleti díjak, valamint a tagsagi
díjak osszegei.
Az egyéb szolgáltatások a bankszamla vezetes díjait, egyeb banki szolgaltatasok díjait, a
sarga csekk díjat (28 M Ft), a banki jutalekokat es tranzakcios illeteket (7 M Ft), valamint a
biztosítasi (7,5 M Ft) es hatosagi díjak (2,5 M Ft) koltsegeinek osszegeit tartalmazza 45 000
E Ft ertekben.
Személyi jellegű ráfordítások
A 2017. evi atlagos statisztikai allomanyi letszamunk 116 fo volt, ami az elozo evihez kepest
ket fo novekedest jelent. 2018. januar 1-jen a tenyleges dolgozoi letszam 115 fő volt, melybol
1 munkavallalonk volt tappenzen es 2 fo GYÉD-en. A tervevben hat kollega nyugdíjba
vonulasa varhato, akik potlasarol gondoskodni kell, a jelenlegi dolgozoi letszam fenntartasa
erdekeben.
Az eves berkoltseget valamennyi dolgozora, a 2018. évre tervezett átlagos 9%-os
béremelés, valamint atlagosan 1 havi jutalom figyelembevetelevel szamítottuk ki. A kotelezo
legkisebb munkaber (minimalber) es a garantalt berminimum megallapítasarol szolo
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Kormanyrendelet szerint elrendelt bereket Tarsasagunk az erintett dolgozoknak mar 2018.
januar 1-jetol rendezte.
Az eves osszes bérköltséget jarulek nelkul 426 000 E Ft-ban, míg a személyi jellegű egyéb
kifizetéseket 56 500 E Ft-ban tervezzuk.
A berkoltseget es a szemelyi jellegu egyeb kifizeteseket terhelo adó- és járulék terhek 97
500 E Ft mertekben varhatok.
Tarsasagunk 2018. evben is minden munkavallalojat egysegesen evi brutto 250 000 Ft
osszegu beren kívuli juttatasban (kafeteria) reszesíti.
Értékcsökkenés
A targyi eszkozok allaganak megorzesehez, a meghibasodott, elhasznalodott eszkozok
eredeti allapotanak helyreallítasahoz szukseges koltsegeket a javítas, karbantartas
tervfejezetben a szolgaltatas megfelelo színvonalon torteno nyujtasahoz szukseges
mertekben szamszerusítettuk. A vallalkozas egyes vagyonelemeinek amortizaciojat a
tervevet megelozo evi zaro leltarban szereplo konyvszerinti brutto ertekenek alapjan
szamlacsoportonkent, a szamviteli politikank szerinti leírasi kulcsok figyelembevetelevel
szamítottuk ki.
A kazánházi berendezések tervezett ertekcsokkenesenek erteke 58 733 E Ft, a
távhőszolgáltatás eszkozeinek tervezett ertekcsokkenese 262 825 E Ft, míg a szamviteli
torveny szerinti kis értékű tárgyi eszközök beszerzesere fordított elszamolt ertekcsokkenes
7 000 E Ft. Így a 2018. évi tervezett értékcsökkenés összesen 328 558 E Ft.
Egyéb ráfordítások
A 40 100 E Ft összegű egyéb ráfordítások kozott terveztuk meg:
-

a tarsasagunk szamara megjeleno adofizetesi kotelezettsegeket 22 000 É Ft osszegben,
a beruhazasok kapcsan kicserelendo vezetekek meg konyv szerinti netto ertekenek
terven feluli ertekcsokkeneset 12 000 É Ft osszegben,
a behajthatatlan kovetelesek leírasat 1 000 É Ft osszegben,
a lejart kovetelesekre kepzendo ertekvesztest 3 000 É Ft osszegben,
a Human-Net Alapítvanynak nyujtando 2 000 É Ft osszegu, illetve egyeb
szervezeteknek nyujtando 100 É Ft osszegu tamogatast,

Pénzügyi műveletek ráfordításai
Mivel Tarsasagunk jelenleg semmilyen hitellel, kolcsonnel vagy lízinggel nem rendelkezik, es
2018. evben sem tervezunk hasonlo kotelezettseget vallalni, ezert erre a sorra nem
terveztunk osszeget.
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ÉRÉDMÉNYÉSSÉG
Az eredmeny reszletes levezeteset a 3. számú mellékletben talalhato eredmenykimutatas
tartalmazza.
A 2018. evre tervezett osszes beveteleink 10%-kal maradnak el a 2017. evi varhato ertektol,
ezzel szemben az osszes koltsegeinknel ez a csokkenes 8,2%-ra tervezheto.
A bevetel kieses oka elsosorban 2017. oktober 1-tol hatalyos tamogatasi ertekek
csokkenesenek koszonheto, mely a korabbi evekkel ellentetben ezuttal hatranyosan
erintette Tarsasagunk gazdalkodasat. Énnek kovetkezteben az uzemi tevekenyseg
eredmenye es az adozas elotti eredmeny is elmarad a korabbi evek 110-115 millio forint
koruli erteketol, de terveink szerint így is kepesek lehetunk 20 millio forint folotti adozott
eredmeny elerese.
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Likviditas es tokeszukseglet
Tarsasagunk hitel-allomannyal nem rendelkezik, es 2018. evben sem tervez ilyen jellegu
kulso forrasbevonast igenybe venni. Tovabbra is minden tolunk telhetot megteszunk a
rentabilis mukodes fenntartasa erdekeben, ezaltal beruhazasokat is kizarolag a meglevo,
vagy palyazati uton elnyert forrasok erejeig vegzunk.
Nyíregyhaza Megyei Jogu Varos Kozgyulesenek 293/2006. (XII.18.) sz. hatarozata alapjan, az
atmeneti likviditasi hianyok potlasara egy 400MFt osszegu folyoszamlahitel keret
igenybevetelere jogosult Tarsasagunk, melyet az elmult ot evben egyetlen alkalommal sem
kellett hasznalnunk.
Likviditasunkat leginkabb befolyasolo tenyezo a vevoi finanszírozas. A Polgari
Torvenykonyvrol szolo 2013. evi V. torveny kozszolgaltatasi szerzodesre vonatkozo
szabalyozas szerint a felhasznalo a díjat havonta, utolag koteles megfizetni, ezzel szemben
Tarsasagunknak a beszerzett ho jelentos reszeert tovabbra is elore kell fizetnie.
Varakozasaink szerint a hatralekos vevoallomanyunk kis mertekben csokkenni, illetve
„stagnalni” fog, így ennek likviditasra gyakorolt negatív hatasaval nem tervezunk. A
penzforgalmi adatok havi bontasban az 5. sz. mellékletben szerepelnek.
A Veolia Énergia Magyarorszag Zrt.-vel a korabbiakhoz hasonlo feltetelekkel sikerult
penzugyi megallapodast kotni, melynek ertelmeben a havi teljesítmenydíj osszeget a
targyhot koveto honap utolso banki munkanapjara eso hataridovel, vagyis a tavho tamogatas
megerkezesevel egyidejuleg kell teljesítenunk, ami jelentos finanszírozasi terhet vesz le a
Tarsasag vallarol.
A jogszabaly szerint Tarsasagunk negyedeves bevallonak minosul az altalanos forgalmi ado
tekinteteben, így 2018. evre vonatkozoan ismetelten kerelmeznunk kellett a NAV-nal a havi
gyakorisagu AFA bevallas engedelyezeset, mely tovabbra is letkerdes a likviditasunk
tekinteteben. A beszerzeseink es ertekesíteseink eltero altalanos forgalmi ado kulcsai miatt,
a havi rendszeresseggel torteno „gyakorított” visszaigénylés csucs idoszakban akar 2-300
Millio Forintos tobblet-finanszírozastol kímeli meg Tarsasagunkat. A kerelmunknek a NAV
2018. januar 25-en helyt adott, es engedelyezte az AFA havonkenti bevallasat es
elszamolasat. Tovabbi pozitívumkent kell megemlíteni, hogy Tarsasagunkat a NAV
megbízható adózónak minosítette, melynek likviditasunkat tekintve egyik legfontosabb
elonye, hogy az AFA kiutalas iranti kerelmunket az adohatosag a korabbi 75, majd 45 nap
helyett mar 30 napon belül teljesíti.
Az egyenletes reszszamlazas iden is igenyelheto. Éz azt jelenti, hogy az ev elso feleben
elofinanszírozzuk a fogyasztoinkat. A legutolso aktualizalas szerint 2018. januarban a
lakossagi fogyasztoink kozel 12%-a, vagyis osszesen 1860 fogyaszto elt ezzel a lehetoseggel
(elozo evben 1704db).
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Beruhazas es felujítas
2018. évben beruházásra 960 MFt-ot kívánunk fordítani, melynek a penzugyi forrasa
harom reszbol tevodik ossze. Égyreszt a targyevi ertekcsokkenes 328 millio forintos
osszegebol, masreszt a 2016. es 2017. gazdasagi evekben megkepzodott 350 millio forint
2%-os nyeresegkorlat feletti eredmenyekbol, illetve a KÉHÖP es TÖP palyazatok 280 millio
forintos tamogatasaibol.
A 2018. evi beruhazasi tervunket egyreszt a tavvezetek es hokozponti berendezes
meghibasodasok, masreszt az energia megtakarítas, halozati hoveszteseg csokkentesere
iranyulo fejlesztesek figyelembe vetelevel keszítettuk el. Tarsasagunk mint
energiaszolgaltato, 2016. evben bevezette az ISÖ 50001 szabvany szerinti energiairanyítasi
rendszert es ebben meghatarozottak szerint mukodtetjuk folyamatainkat. A szabvany eloírja
az energia megtakarítast celzo intezkedeseket, így az eves beruhazasi tervunkben szereplo
felujítasokat ennek figyelembe vetelevel keszítettuk el. A tervunk osszeallítasanal masik
jelentos szempont a Strategiai tervben szereplo tavvezeteki es hokozponti
korszerusítesekkel elerheto halozati hovesztesegek csokkenteset celzo felujítasok, az
uzembiztonsag szem elott tartasaval.
Énnek erdekeben tarsasagunk 2017. evben palyazatot nyujtott be a KÉHÖP-5.3.1-17-00028
azonosíto szammal nyilvantartott „Hokozpontok szetvalasztasa es korszerusítese
Nyíregyhazan” címmel energiahatekonysagi programra.
A projekt kozvetlen celja a szolgaltatoi hokozpontok megszuntetese, fogyasztoi hokozpontok
letesítese, a kapcsolodo szekunder rendszerek kivaltasa uj primer bekoto vezetekekkel. A
projekt megvalosítasa a tavhorendszer hovesztesegenek csokkeneset eredmenyezi. A
program varhato befejezese 2018. augusztus.
Ébben az evben kozel 700 nyomvonal meter uj vezetekszakasz epíteset tervezzuk elvegezni,
amelynek koszonhetoen a belvarosban a Hunyadi u. – Ibolya u. – Istvan u. – Szegfu u.
tersegeben foldbe kerul az Örokosfoldet ellato, jelenleg tartooszlopokon elhelyezett, NA 400as tavvezetek. A vezetekek a szigetelesek es alatamasztasok termeszetes elhasznalodasa,
valamint a varoskepbe nem illo megjelenes miatt koltsegtakarekosan ujraszigetelesre,
szakaszos cserere es athelyezesre kerulnek. A tavvezetek a hotagulas kiegyenlítesere
szolgalo kompenzatorokbol adodoan tobb helyen idegen ingatlanra is benyulik. Az Ibolya
utcaban a meglevo tavfutesi vezetek foldbe helyezese az utca szelessegebol es a
kozmuvesítes surusegebol adodoan nem valosíthato meg, így erre a Szegfu utca eszaki
oldalaban, kozteruleten van lehetoseg. Énnek tervezett befejezesi ideje 2018. junius 30.
A tavhoszolgaltatas beruhazas-felujítas tervenek reszletezese a 7. sz. mellékletben, míg a
kazanhazi technologia beruhazas-felujítas tervenek reszletezese a 8. számú mellékletben
kerul bemutatasra.
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TAVHÖSZÖLGALTATAS
Immateriális javak
A NYIRTAVHÖ Kft. 2017. evben dontott a tarsasag strategiajanak elkeszítese rol, melyet tobb
okbol kulcsfontossagunak tartott. A 2016-ban bevezetett ISÖ 50001 energiamenedzsment
rendszer elvarja a strategiai megkozelítest az energiafelhasznalas, energiagazdalkodas
teren. A Nyírtavho Kft. energetikai profilja miatt az energiaveszteseg csokkentese a
fotevekenyseg kozponti eleme, ezzel a varosi, belvarosi eletminoseg javítasahoz valo
hozzajarulas is kiemelt torekvese tarsasagunknak. A strategia vegleges valtozata 2018.
evben kerult befejezesre.
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
A hokozponti epuletek lapostetojenek felujítasat az allagmegovas erdekeben evrol evre,
utemezetten vegezni kell.
Tavfutesi aknaink – elsosorban a gepjarmu kozlekedessel terhelt utpalyak alatt, fokozott
igenybevetelnek vannak kiteve. Iden aknafodemek es fedlap vasalatok, valamint aknakon
beluli hagcsok felujítasat tervezzuk.
Tarsasagunk a TÖP-6.5.1-16-NY1-2017-00006 jelu projekt kereten belul tamogatast nyert
epuletenergetikai korszerusítesre. A benyujtott palyazat a Nepkert u. 12. sz. alatti kozponti
telephely, a Csalad utca 19. szam alatt levo I. alallomas, illetve, a Csalad utca 102. szam alatt
levo muszaki telephely epuleteinek epuletenergetikai korszerusíteset foglalja magaban.
A korszerusítes kulso homlokzati, laposteto, padlasfodem hoszigeteleset es nyílaszaro cseret
tartalmaz.
Ézzel osszefuggesben a telephelyeken reszben gepeszeti, majd ezt kovetoen a belso terek
felujítasat (festes, stb.) is el kívanjuk vegezni. A Nepkert utcan a regi, elavult futesi-, hutesi
rendszert korszeru energiatakarekos berendezesekre kívanjuk cserelni.
2017. evben a Szarvas u. – Szechenyi u. tersegeben a 2.2.6 – 2.2.7 tavfutesi aknak kozotti
szakaszon javítasi munkalatokat kellett vegezni. A munkalatok soran surgossegi
hibaelharítas keretein belul az adott vezetekszakasz javítasarol gondoskodtunk. A feltaras
soran tapasztaltak alapjan szukseges az erintett szakasz teljes cserejet elvegezni a 2018-as
evben.
A Hunyadi u. – Ibolya u. – Istvan u. – Szegfu u. tersegeben elvegzendo vezetekepítesi
munkalatok kovetkezteben felszabadul egy par NA400-as meretu szakaszolo szerelven,
amelynek athelyezeset tervezzuk elvegezni a Korzo bevasarlo kozpont kornyezeteben
talalhato 2.14.5 jelu tavfutesi aknaba, így az Örokosfoldet ellato vezetek tovabbi
szakaszolhatosaga megoldhato, ezaltal kizaras eseten kisebb fogyasztoi kor szolgaltatasbol
valo kiesesevel szamolhatunk.
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A Kossuth u. 12. szam alatti tarsashaz futesi-, es melegvíz szolgaltatasa jelenleg a Kossuth u.
12/a. szama alatti szolgaltatoi hokozpontrol biztosított. Az idei evben az epulet jelenlegi
hofogado helyisegeben uj, a kor kovetelmenyeinek megfelelo hokozpont kerulne
kialakítasra, amelynek elengedhetetlen feltetele az epuletet ellato szekunder futesi vezetek
nyomvonalaban primer vezetek fektetese.
A rendelkezesre allo kozmuegyeztetesek alapjan 2018-ban az Északi krt. tersegeben jelentos
aszfaltozasi munkalatok vegzese varhato. Jelenleg ezen a teruleten, 2 helyen talalhato regi
(1960-as evekbeli), utpalyat keresztezo tavvezetek, amely a korut paros oldalan talalhato
epuletek tavhoellatasat biztosítja. Mivel a vezetekek cserejehez szukseges az utpalya
bontasa, majd helyreallítasa, ezert az utszakasz felujítasa elott az erintett vezetekek cserejet
koltsegtakarekossag vegett is celszeru elvegezni.
2018. januar honapban a Bethlen Gabor utcan a Gorogkatolikus Hittudomanyi Foiskola elott
talalhato 2.8-as jelu tavfutesi aknaban levo 4 db kompenzatorbol (csovezetek tagulasat
biztosítja) az egyik kilyukadt. Az akna kialakítasabol adodoan (a fodemen keresztul a
csapadekvíz belefolyik az aknaba) a folyamatos igenybevetel miatt mind a 4 db kompenzator
csereje szukseges. Hasonlo allapotban van a Bethlen Gabor utcan levo 2.4 szamu aknaban
levo kompenzator is, így a 2018-as evben ezek cserejet is tervezzuk elvegezni. Ézek a
szerkezetek egyedi tervek alapjan keszulnek, az orszagban a gyartasara 1 ceget talaltunk,
akik mar a kiszerelt kompenzatort felmertek es az ajanlateteli szakaszban varjuk
ajanlatukat.
2018-as evben varhato az uj Varosi uszoda epítese, amelynek futesi es melegvíz igenyeit a
tavhorendszer szolgalna ki. Az elozetes egyeztetesek alapjan az uszoda tavhoellatasara
NA100-as primer tavvezetek epíteset tervezzuk elvegezni meg az uszoda epíteset
megelozoen, hogy a beruhazasi munkalatokat a tavvezetek epítese ne akadalyozza.
A 2017-es evben elindítottunk az uszoda teruleten egy uj tavhoakna epítesenek elokeszítest,
hogy az Örokosfoldet ellato tavvezetek szakaszolhatosaga biztosított legyen, miutan a
Hunyadi u. – Ibolya u. – Istvan u. – Szegfu u. tersegeben az NA400-as tavvezeteket a foldbe
helyeztuk. Az idei ev elso negyedeveben a rendelkezesre allo tervek alapjan elkezdjuk a
tavhoakna epítesi munkalatait, hogy a vezetek foldbehelyezesenek kivitelezesere a
szerelvenyek beepítesre keruljenek.
Az Üngvar setany 14-20. szam alatti tarsashazat ellato szekunder tavfutesi vezetek tobb
alkalommal kilyukadt, így 2018-ban az epulet ho-, es melegvízellatasat atgondolva, a
meglevo szekunder vezetek nyomvonalat reszben felhasznalva, uj primer tavfutesi
vezetekkel latnank el az ingatlant es ezzel egy idoben a meglevo hokozponti technologiat
reszben felhasznalva, atepítenenk az epuletben talalhato meglevo hofogado helyisegbe.
Ézaltal az Üngvar setany 14-20. szam alatti tarsashaz sajat futesi es melegvíz eloallítassal,
korszeru technologiaval, egyedi szabalyozassal rendelkezne.
A muszaki szuksegessegbol felmerulo tavfutesi vezetek felujítasokat iden is elsosorban a
hibaelharítasokbol adodo helyreallítasi munkak kepezhetik. A 2017. evben tortent
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meghibasodasokbol kiindulva, az idei evben is kiemelt szempontkent kívanjuk kezelni a
gerinchalozatunk felujítasat.
Műszaki berendezések, gépek, járművek
Az idei evben a Kossuth u. 12/a. szam alatti szolgaltato hokozpont teljes gepeszeti felujítasat
tervezzuk elvegezni. Az említett hokozpont a belvaros frekventalt reszen helyezkedik el,
kollegaink szamara fontos tartozkodasi helykent is szolgal, mivel a varosban talalhato
hokozpontok gyors megkozelíteset biztosítja. A felujítas soran, a hokozpontrol ellatott
epuletekben (Kossuth u. 12, Kossuth u. 8/a. Kossuth u. 8-10.) a rendelkezesre allo
hofogadokban sajat hokozponti technologia kerulne kialakítasra, ezaltal novelve az
uzembiztonsagot, csokkentve a halozati veszteseget es lehetove teve az epuletenkenti
szabalyozhatosag megvalosítasat. A meglevo hokozpontban felszabadulo ter a dolgozoink
szamara kulturaltabb es hatekonyabb munkavegzes lehetoseget biztosítana.
2018. evben a hokozpontjainkban tovabb folytatjuk a szivattyuk cserejet. A szivattyukra
tervezett koltseg a futesi keringteto es a hasznalati melegvíz cirkulacios szivattyuk felujítasat
es cserejet tartalmazza. A beszerezni kívant berendezesek villamos energiafelhasznalasa
toredeke a jelenleg uzemeloknek, így az uzembiztonsag javulasa mellett az energiakoltsegek
csokkenesevel is szamolunk.
A villamos felujítasi munkak reszben a gepeszeti rekonstrukciokhoz kapcsolodnak, masreszt
az erintesvedelmi felulvizsgalatokkor feltart hianyossagok megszunteteset celzo
beruhazasok, amelyek soran a villamos berendezesek hosszabb tavu biztonsagos mukodese
valosíthato meg.
A Fazekas Janos ter 8. szam alatti Altalanos Iskola epíteszetileg az Önkormanyzat altal mar
korabban felujítasra kerult. A 2018. evben a hokozponti technologia felujítasat tervezzuk,
annak erdekeben, hogy az epulet megvaltozott hoigenyet a leheto legoptimalisabban tudjuk
kiszolgalni.
A felugyeleti rendszerek technikai fejlodese olyan szintet ert el, hogy a nalunk talalhato
legelso DDC szabalyozok gyartasa es fejlesztese idokozben megszunt. Az esetleges kesobb
bekovetkezo meghibasodasok soran fellepo uzemzavarok megelozese erdekeben kívanjuk a
szabalyzokat fokozatosan ujabb sorozatura cserelni.
Egyéb berendezések, gépek, járművek
A hardverek felujítasa es beszerzese soran nagy figyelmet fordítunk a meglevo szamítogepes
konfiguraciok szinten tartasara, illetve a feladatok elvegzesehez szukseges ujabb
konfiguraciok rendszerbe allítasara, igazodva a minosegbiztosítasi, vezetoi informacios
rendszer elektronikus uton torteno mukodtetesehez.
2018. evben a gyors, biztonsagos hibaelharítas erdekeben 1 db gepjarmu beszerzeset
tervezzuk elvegezni.
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A kisgepek eseteben tobbek kozott hegeszto berendezesek, darabolo-, furo- es vagogepek
beszerzeset tervezzuk az eloregedett berendezesek helyett.
A futoberendezesek beszabalyozasahoz, hotechnikai meresekhez szukseg van a kulonbozo
típusu hotechnikai mero- es regisztralo muszerekre, amelyek a minosegi munkakat segítik.
A kulonbozo homennyiseg, foldgaz, villamos energia es víz merok fogyasztasi ertekeinek
egyszerubb leolvasasa es kiertekelese erdekeben az idei evben 1 db vonalkod leolvaso es 1
db psion (adatkiolvaso) beszerzeset tervezzuk a hozza tartozo szoftverrel egyutt.

KAZANHAZI TÉCHNÖLÖGIAK
2018. evben ot intezmeny 7 kazanhazanak felujítasat tervezzuk:
1. Soja Miklos Gorogkatolikus 6. szamu Bolcsode Nyíregyhaza, Dalia u. 1.,
2. Soja Miklos Gorogkatolikus Övoda Nyíregyhaza, Dalia u. 1.,
3. Butykai Kozossegi haz Nyíregyhaza-Butyka, Benko u. 1.,
4. Soja Miklos Gorogkatolikus Övoda es Altalanos Iskola Tornaterem, Nyíregyhaza,
Huszar ter 5.,
5. Özike Bolcsode Nyíregyhaza, Vecsey koz 31.,
6. Buzaszem Nyugati Övoda, Nyíregyhaza, Buza u. 7.,
7. Arany J. Gimnazium es Alt. Isk. Szabo Lorinc Tagintezmeny, Nyíregyhaza-Sostohegy,
Igrice u. 6.
Az Intezmenyekbe korszeru, energiatakarekos, alacsony karos anyag kibocsatasu,
gazdasagosan uzemeltetheto kondenzacios elven mukodo gazkazanok beepíteset tervezzuk
a szukseges gepeszeti- es villamos atalakítasokkal egyutt.
Az atalakított kazanhazak egy reszet a telemechanikai halozatunkba kívanjuk integralni,
amelynek segítsegevel munkatarsaink folyamatos tavfelugyelet mellett a mindenkori
felhasznaloi igenyek figyelembe vetelevel uzemeltethetik a futoberendezeseket.
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Karbantartas es javítas
TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS
A karbantartast a korabbi evekhez hasonloan, reszben sajat munkavallaloinkkal, reszben
kulso kivitelezo segítsegevel tervezzuk megoldani. A karbantartasi tervet a futesi idoszak
figyelembe vetelevel allítottuk ossze. Azokat a belso hokozponti munkakat, amelyek a futesi
rendszertol fuggetlenek, mar marciusban tervezzuk elkezdeni. A gerincvezetek
karbantartasat csak futesi idoszakot kovetoen, minden evben elore meghatarozott
idoszakban vegezzuk. 2018. evben majus 22.- junius 09. kozott tervezzuk elvegezni.
A karbantartas elott atfogo munka- es kornyezetvedelmi oktatasban reszesulnek
munkatarsaink.
Hőközpontok és hőfogadók berendezései
s.

Megnevezes

2.

Villamos berendezesek karbantartasa, javítasa
Érintesvedelmi felulvizsgalatok, javítasok
Hocserelok javítasa

3.

Homennyisegmerok, vízmerok csereje, hitelesítese

4.

Motoros szabalyozo-, biztonsagi szelepek es szabalyozok javítasa

5.

Szivattyuk karbantartasa es javítasa

6.

Hokozpontok karbantartasa

7.

Élore nem tervezheto hibaelharítasok, javítasok

1.

Élektromos berendezeseink karbantartasakor - az adott evre vonatkozo terv alapjan
utemezetten -, a hokozpontokban levo kapcsoloszekrenyek es egyeb elektromos eszkozok
javítasat es ellenorzeset vegezzuk el. Haromevente szukseges elkeszíteni az erintesvedelmi
felulvizsgalatokat a 22/2005. (XII.21.) FMM rendelettel modosított, a munkaeszkozok es
hasznalatuk biztonsagi es egeszsegugyi kovetelmenyeinek minimalis szintjerol szolo
14/2004. (IV.19.) FMM rendelet ertelmeben. Az ellenorzes soran az elkeszult jegyzokonyvek
alapjan az esetlegesen felmerult hianyossagokat meg a karbantartasi idoszakban potoljuk.
Nelkulozhetetlen a hocserelok karbantartasa. Ézek a szekunder oldalon talalhato
berendezesek a rosszabb vízminoseg miatt eldugulhatnak, ezaltal csokkenhet a hoatado
kepesseguk. A meghibasodott hocsereloket futesi idenytol fuggetlenul csereljuk, de az elore
betervezett hocserelo tisztítast csak a futesi szezon lezarasa utan vegezzuk el.
A jogszabalyokban eloírt meres szerinti elszamolas alapja a homennyisegmerok es a
vízmerok kifogastalan mukodese. Az idei evben is utemezetten vegezzuk hokozpontjainkban
a merokorok cserejet, hitelesítesuk utemterv szerint zajlik.
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A motoros szabalyozo-, biztonsagi szelepek es szabalyozok felulvizsgalata es karbantartasa
kiemelt fontossagu, mivel a hoellato rendszerunk zavartalan mukodteteset es szabalyozasat
ezek segítsegevel valosítjuk meg. Karbantartas soran a szukseges szerkezeti egyseget
csereljuk, megfelelo mukodeset ellenorizzuk.
A fogyasztoi hoellatas egyik jelentos egysege a futesi- es hasznalati melegvíz cirkulacios
szivattyu. Mivel ezek a szolgaltatasi idoszak alatt folyamatosan mukodnek, ezert javítasukra,
karbantartasukra az uzembiztonsag mellett, az ISÖ 50001 energetikai szabvany altal eloírt
energia megtakarítas elerese erdekeben, ezaltal az energiakoltseg csokkenese miatt is nagy
hangsulyt fektetunk. A karbantartasra szakceggel atalanydíjas szerzodesunk van, a javítast
eseti megbízas alapjan vegeztetjuk.
Hokozpontok karbantartasa soran a nyomastarto-, gaztalaníto-, automatikus
toltoberendezesek, valamint a biztonsagi- es ellenorzo berendezesek felulvizsgalatat,
javítasat vegzi tarsasagunk. A karbantartas alatt sor kerul az esetlegesen megserult
hoszigetelesek potlasara is.
Távfűtési vezetékek
s.
1.
2.
3.

Megnevezes
Tavfutesi vezetek meghibasodasok hibaelharítasa, karbantartasa,
szukseg szerinti javítasok
Tavfutesi aknak gepeszeti szerelvenyeinek javítasa es epíteszeti
helyreallítasa
Élore nem tervezheto hibaelharítasok, javítasok

A tavfutesi vezetekhalozatunk atlageletkora a folyamatos korszerusítesek ellenere is
meghaladja a 40 evet. Az eletkorabol es a fektetes modjabol (talajvízszint, terheles, nyomas
es homerseklet viszonyok, stb.) adodoan a tavfutesi halozaton keletkezo meghibasodasok
jelentos resze korrozios eredetu. A tavfutesi vezetekhalozat felulvizsgalatat munkatarsaink
az eves karbantartasi utemtervnek megfeleloen vegzik.
Az aknakban talalhato szakaszolo es egyeb szerelvenyek folyamatos ellenorzese,
karbantartasa szukseges annak erdekeben, hogy egy esetleges vezetek meghibasodas minel
kisebb felhasznaloi kor szolgaltatas kiesesevel jarjon. Tavfutesi aknaink – elsosorban a
gepjarmu kozlekedessel terhelt utpalyak alatt – fokozott igenybevetelnek vannak kiteve. Az
aknafodemek es fedlap vasalatok ellenorzese es karbantartasa a napi munkank resze.
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Épületek állagmegóvása
s.

Megnevezes

2.

Hokozpontok, hofogadok belso vakolat javítasa, szukseg szerinti
helyreallítasa
Laposteto karbantartasa, eseti javítasa

3.

Iroda- es telephely karbantartas

1.

Kiemelt fontossagu hokozpontjaink es hofogado helyisegeink megfelelo allapotanak
fenntartasa. A helyisegek tisztantartasa erdekeben elozetes felmeres alapjan tisztasagi
festest, vakolatjavítast vegeztetunk. Karbantartas soran ellenorizzuk a szennyvíz,
csapadekvíz elvezetoket, figyelmet fordítunk azok allagmegovasara.
Hokozpontjaink es telephelyeink lapostetoinek karbantartasa magas prioritasu. A tetok
beazasa, vagy rossz szigeteltsege tonkre teheti az epuletet, veszelyeztetheti
berendezeseinket.
A javítasi es karbantartasi munkalatok 2018. evben is eseti megrendelesek alapjan
tortennek.
Gépek, berendezések és gépjárművek
s.

Megnevezes

1.

Gepjarmuvek javítasa es karbantartasa

2.

Égyeb gepek, kisgepek, meroberendezesek javítasa, karbantartasa

A folyamatos, uzembiztos szolgaltatas nyujtasahoz elengedhetetlen a gepjarmuveink
szakszeru karbantartasa, az esetleges meghibasodasok eseten azok haladektalan javíttatasa.
Érre a tevekenysegre szakszervízzel kotott keret megallapodassal rendelkezunk 2018. evre
is.
Az egyeb gepek es berendezeseink javítasa es karbantartasa tobbek kozott az elektromos
kisgepeink (hegeszto berendezesek, darabolo-, furo- es vagogepek) zavartalan
mukodesenek biztosítasat szolgalja.
Számítástechnikai és egyéb eszközök javítása
s.

Megnevezes

1.

Szamítogepek, monitorok, nyomtatok, masologepek, faxok es egyeb
irodatechnikai berendezesek javítasa es karbantartasa

Napi munkavegzesek soran nagymertekben tamaszkodunk az informatikai rendszerunkre,
ezert fontos feladatunk a szamítastechnikai eszkozok es az irodatechnikai berendezesek
rendszeres ellenorzese, szukseg szerinti karbantartasa. Énnek elvegzese keretszerzodes es
eseti megrendeles alapjan zajlik.
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Egyéb karbantartások
s.

Megnevezes

1.

Szoftverek karbantartasa

A tervezesi es elemzesi, valamint a gazdasagi es informacios vallalatiranyítasi szoftverek
mindennapi feladataink ellatasahoz nelkulozhetetlenek. Karbantartasuk, folyamatos
szoftver frissítesuk elsodleges celja, a napi tevekenyseg zavartalan biztosítasa mellett, hogy
a mindenkori torvenyeknek, szamviteli es egyeb kozponti es helyi rendeleteknek,
szabalyozasoknak megfeleljen.
Karbantartáshoz felhasznált anyag
s.

Megnevezes

1.

Szerelvenyek, festekek, stb.

A munkavallaloink altal vegzett karbantartasi munkak soran felhasznalt anyagokat
tartalmazza. Az eves karbantartasi utemtervben szereploknek megfeleloen a hokozpontok
eves karbantartasat munkatarsaink vegzik. Élozetes felmereset kovetoen az ehhez szukseges
rezsiagyagot szerzodott partnerukon keresztul szerezzuk be.
A tavhoszolgaltatas javítas-karbantartas tervenek reszletezese a 9. sz. mellékletben, míg a
kazanhazi technologia javítas-karbantartas tervenek reszletezese a 10. számú mellékletben
kerul bemutatasra.
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KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIÁK
s.

Megnevezes

1.

Kazanok es futokeszulekek javítasa

2.

Villamos berendezesek karbantartasa, javítasa

3.

Szabalyozo-, biztonsagi szelepek es gazegok javítasa

4.

Szivattyuk karbantartasa es javítasa

5.

Kemenyek karbantartasa

6.

Élore nem tervezheto hibaelharítasok, javítasok

A kazanhazak futesi rendszerenek vízminosege nem mindig megfelelo. A rendszerben
talalhato oldott szennyezoanyagok miatt eltomodhetnek, hatasfokuk csokkenhet, tervszeru
karbantartasuk elengedhetetlen. A kazanok utemezett karbantartasat a futesi idoszak utan,
a hasznalati melegvíz termelo berendezeseket folyamatosan vegezzuk/vegeztetjuk. A
kazanuzemelteto munkatarsaink a rendszeres ellenorzesek soran a meghibasodasokat
feltarjak es intezkednek azok leheto legrovidebb idon belul torteno kijavítasukrol.
A villamos berendezesek karbantartasa alatt a kazanhazakban levo elektromos
kapcsoloszekrenyeket, a vilagítastechnikat es a villamos halozat tervszeru karbantartasat es
eseti javítasat vegezzuk. A 22/2005. (XII.21.) FMM rendelettel modosított, a munkaeszkozok
es hasznalatuk biztonsagi es egeszsegugyi kovetelmenyeinek minimalis szintjerol szolo
14/2004. (IV.19.) FMM rendelet ertelmeben az erintesvedelmi szabvanyossagi
felulvizsgalatokat haromevente kotelezo elvegezni. Ézeket a tevekenysegeket utemezetten
kulso vallalkozo bevonasaval vegeztetjuk. A felulvizsgalatok soran erintesvedelmi
jegyzokonyvek felvetelere is sor kerul. A vizsgalatok alatt felmerult hianyossagokat típusatol
fuggoen vagy azonnal, vagy utemezetten potoljuk.
A motoros szabalyozo-, biztonsagi szelepek, gazegok es szabalyozok javítasa es
karbantartasa kiemelt fontossagu, mivel a hoellato rendszerunk zavartalan mukodteteset es
szabalyozasat ezek segítsegevel valosítjuk meg, így ezt minden evben el kell vegezni.
A futesi keringteto szivattyuk a futesi idoszak alatt folyamatosan mukodnek, karbantartasuk
ugyancsak kiemelt fontossagu, mivel az uzembiztonsagot jelentosen befolyasolni tudjak.
A hasznalati melegvíz cirkulacios szivattyuk az egesz ev soran folyamatosan mukodnek,
ezert ezek karbantartasa az uzembiztonsag mellett villamosenergia felhasznalas miatt is
szukseges. Az eves kazankarbantartast az intezmenyekkel egyeztetett idopontokban
vegezzuk. A szivattyuk javítasa eseti megrendeles alapjan tortenik.
A biztonsagos uzemeles zaloga a megfelelo egestermek elvezeto rendszer meglete. A
kazanok egestermek elvezeto rendszerenek ellenorzeset az eloírasoknak megfeleloen
szakceg bevonasaval vegeztetjuk.
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2018. ÉVI ÜZLETI TERV

1.sz. melléklet

BEVÉTELI TERV
adatok: eFt-ban
2017. évi
terv

2017. évi
2017. évi
várható tény /
várható tény
2017. évi terv

2018. évi
terv

2018. évi
2018. évi TERV
TERV / 2017.
/ 2017. évi
évi TERV
várható tény

Távhőszolgáltatás alapdíj árbevétele

1 262 772

1 261 051

99,9%

1 261 320

99,9%

100,0%

Távhőszolgáltatás hődíj árbevétele
Korrekció

2 000 156

1 931 609

96,6%

1 836 055

91,8%

95,1%

3 262 928

3 192 660

97,8%

3 097 375

94,9%

97,0%

Távhőszolgáltatás árbevétele össz.
Gáz üzletág alapdíj árbevétele

95 181

95 429

100,3%

96 172

101,0%

100,8%

Gáz üzletág hődíj árbevétele
Korrekció

138 204

116 305

84,2%

116 198

84,1%

99,9%

233 385

211 734

90,7%

212 370

91,0%

100,3%

1 850

1 850

100,0%

1 850

100,0%

100,0%

Gáz üzletág árbevétele összesen
HKP kezelés árbevétele
Egyéb ép.ip.szer. árbevétele

750

988

131,7%

1 100

146,7%

111,3%

Egyéb tevékenység árbevétele

11 000

10 527

95,7%

11 000

100,0%

104,5%

HMV hidegvíz árbevétele

170 000

185 948

109,4%

175 000

102,9%

94,1%

183 600

199 313

108,6%

188 950

102,9%

94,8%

3 679 913

3 603 707

97,9%

3 498 695

95,1%

97,1%

Egyéb értékesítés árbevétele össz.
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE
GINOP-5.2.4-16

8 000

-

-

Egyéb jellegű bevételek

16 000

39 373

246,1%

19 000

118,8%

48,3%

Végl. fejl. célra kapott támogatás

78 200

76 548

97,9%

82 000

104,9%

107,1%

Energia támogatás

1 279 784

1 112 698

86,9%

742 540

58,0%

66,7%

1 373 984

1 228 619

89,4%

851 540

62,0%

69,3%

500

53

10,6%

50

10,0%

94,3%

5 054 397

4 832 379

95,6%

4 350 285

86,1%

90,0%

12 500

20 260

162,1%

20 000

160,0%

98,7%

4 951 340

4 737 310

95,7%

4 348 027

87,8%

91,8%

115 557

115 329

99,8%

22 258

19,3%

19,3%

EGYÉB BEVÉTELEK
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
AKTIVÁLT SAJ. TELJ. ÉRTÉK
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

2. sz melléklet

2018. ÉVI KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERV
adatok: eFt-ban
2017. évi
terv

2017. évi
2017. évi várható tény /
várható tény 2017. évi terv
(%)

2018. évi
terv

2018. évi
2018. évi TERV
/ 2017. évi
TERV / 2017.
évi TERV (%) várható tény

Energia költség
Üzemanyag költség
Gáz energia
HMV hidegvízdíj
Egyéb anyag költség
Javítás-karbantartás anyagköltsége
Anyagköltség összesen
Belföldi utazási költség
Javítás-karbantartás költsége
Posta-telefon költség
Szakkönyv, előfizetés
Igénybev.egyéb anyagjell. szolgáltatások
Bérleti díj
Marketing (hirdetés-reklám) költség
Oktatási költség
Könyvvizsgáló-jogász-szakértői díjak
Jogi személynek fizetett tagdíjak
Per és illeték (fogy. által meg nem térített)
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás
Igénybevett szolgáltatás összesen
Bank költség
Biztosítási díjak
Hatósági dijak
Egyéb szolgáltatás összesen
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott közv.szolg /HMV csat.díj
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok
Személyi jellegű ráfordítások összesen
Tervszerinti értékcsökkenési leírás
Kisértékű tárgyi eszköz használatbavétel
Értékcsökkenési leírás összesen
Költségvetéssel elszámolt adók
Terven felüli értékcsökkenés
Behajthatatlan követelés leírása
Adott támogatások
Céltartalék/ 2% nyereségkorlát f. er.
Értékvesztések
Egyéb ráfordítások összesen
Pénzügyi műveletek ráfordításai

3 035 819
6 000
163 889
75 000
15 000
21 000
3 316 708
500
133 720
15 500
2 000
17 500
32 000
10 000
3 000
14 000
1 500
5 000
60 000
294 720
40 000
8 000
3 300
51 300
1 000
95 000
426 000
58 000
117 000
601 000
293 112
10 500
303 612
13 000
8 000
8 000
5 000
250 000
4 000
288 000
0

2 888 231
6 437
142 022
76 761
19 218
21 129
3 153 798
146
143 498
12 169
1 389
15 752
30 023
7 926
4 544
12 862
1 602
0
59 403
289 314
34 195
7 310
2 042
43 547
4 073
101 976
422 766
54 857
102 291
579 914
316 292
9 575
325 867
22 561
20 062
10 000
3 100
180 000
3 091
238 814
7

95,1%
107,3%
86,7%
102,3%
128,1%
100,6%
95,1%
29,2%
107,3%
78,5%
69,5%
90,0%
93,8%
79,3%
151,5%
91,9%
106,8%
0,0%
99,0%
98,2%
85,5%
91,4%
61,9%
84,9%
407,3%
107,3%
99,2%
94,6%
87,4%
96,5%
107,9%
91,2%
107,3%
173,5%
250,8%
125,0%
62,0%
72,0%
77,3%
82,9%
-

2 783 011
6 500
135 458
75 500
19 000
18 500
3 037 969
300
62 500
13 000
1 500
16 500
30 000
7 500
3 000
14 300
2 300
1 000
61 000
212 900
35 000
7 500
2 500
45 000
3 000
100 500
426 000
56 500
97 500
580 000
321 558
7 000
328 558
22 000
12 000
1 000
2 100
0
3 000
40 100
0

91,7%
108,3%
82,7%
100,7%
126,7%
88,1%
91,6%
60,0%
46,7%
83,9%
75,0%
94,3%
93,8%
75,0%
100,0%
102,1%
153,3%
20,0%
101,7%
72,2%
87,5%
93,8%
75,8%
87,7%
300,0%
105,8%
100,0%
97,4%
83,3%
96,5%
109,7%
66,7%
108,2%
169,2%
150,0%
12,5%
42,0%
0,0%
75,0%
13,9%
-

96,4%
101,0%
95,4%
98,4%
98,9%
87,6%
96,3%
205,5%
43,6%
106,8%
108,0%
104,7%
99,9%
94,6%
66,0%
111,2%
143,6%
102,7%
73,6%
102,4%
102,6%
122,4%
103,3%
73,7%
98,6%
100,8%
103,0%
95,3%
100,0%
101,7%
73,1%
100,8%
97,5%
59,8%
10,0%
67,7%
0,0%
97,1%
16,8%
0,0%

Költségek/ráfordítások összesen

4 951 340

4 737 310

95,7%

4 348 027

87,8%

91,8%

3.sz. melléklet

2018. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV

adatok: eFt-ban
2017. évi TERV

Értékesítés nettó árbevétele
Aktivált saját teljesítmények értéke
Egyéb bevételek
Anyagköltség
Igénybe vett szolgáltatások értéke
Egyéb szolgáltatások értéke
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott (közv.) szolg. értéke
Anyagjellegű ráfordítások összesen
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok
Személyi jellegű ráfordítások összesen
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE
Pénzügyi műveletek bevételei
Pénzügyi műveletek ráfordításai
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
Társasági adófizetési kötelezettség
ADÓZOTT EREDMÉNY

3 679 913
12 500
1 373 984
3 316 708
294 720
51 300
1 000
95 000
3 758 728
426 000
58 000
117 000
601 000
303 612
288 000
115 057
500
0
500
115 557
4 000
111 557

2017. évi
várható tény

3 603 707
20 260
1 228 619
3 153 798
289 314
43 547
4 073
101 976
3 592 708
422 766
54 857
102 291
579 914
325 867
238 814
115 283
53
7
46
115 329
1 000
114 329

2017. évi várható
tény /2017. évi
terv (%)
97,9%
162,1%
89,4%
95,1%
98,2%
84,9%
407,3%
107,3%
95,6%
99,2%
94,6%
87,4%
96,5%
107,3%
82,9%
100,2%
10,6%
100,0%
9,2%
99,8%
25,0%
102,5%

2018. évi
TERV
3 498 695
20 000
851 540
3 037 969
212 900
45 000
3 000
100 500
3 399 369
426 000
56 500
97 500
580 000
328 558
40 100
22 208
50
0
50
22 258
1 000
21 258

2018. évi TERV / 2018. évi TERV /
2017. évi terv 2017. évi várható
(%)
tény (%)
95,1%

97,1%

160,0%

98,7%

62,0%

69,3%

91,6%

96,3%

72,2%

73,6%

87,7%

103,3%

300,0%

73,7%

105,8%

98,6%

90,4%

94,6%

100,0%

100,8%

97,4%

103,0%

83,3%

95,3%

96,5%

100,0%

108,2%

100,8%

13,9%

16,8%

19,3%

19,3%

10,0%

94,3%

-

0,0%

10,0%

108,7%

19,3%

19,3%

25,0%

100,0%

19,1%

18,6%

ENERGIAKÖLTSÉGEK TERVE

4.sz. melléklet

Átl.hőm. ( Co )
Melegvíz hőfelh.(GJ)
Fűtés hőfelh. (GJ)
Összes hőfelh.(GJ)
Gázmotoros hőenergia (GJ)
- gázmot.lak.hően. (GJ)
- gázmot.köz.hően. (GJ)
Erőművi hőenergia (GJ)
- erőművi lak.hően. (GJ)
- erőművi köz.hően. (GJ)
- össz.lak.hően (GJ)
- össz.köz.hően (GJ)
Összes hőfelhaszn. (GJ)
Hődíj (eFt)
Gázmotoros hődíj(eFt)
- gázmot.lak.hődíj (eFt)
- gázmot.köz.hődíj (eFt)
Erőművi hődíj (eFt)
- erőművi lak.hődíj (eFt)
- erőművi köz.hődíj (eFt)
- össz.lak.hődíj (eFt)
- össz.köz.hődíj (eFt)
Összes hődíj (eFt)
Vill.energia (eFt)
Teljesítm.díj (eFt)
Pótvíz menny.(m3)
Pótvíz díj (eFt)
Össz.en.ktg.(eFt)

jan.
febr.
márc.
ápr.
máj.
jún.
júl.
aug.
szept.
okt.
nov.
dec.
2,90
2,76
9,58
13,31
7,21
4,04
-0,56
15 813
15 813
15 813
16 222
17 450
17 450
17 450
17 450
17 450
17 041
15 813
15 813
94 699
95 336
63 997
20 337
650
650
650
650
650
43 294
94 604 125 690
110 512 111 149
79 810
36 559
18 100
18 100
18 100
18 100
18 100
60 335 110 417 141 503
4 206
4 913
390
1 416
0
256
1 756
1 625
2 667
133
169
2 257
2 573
3 022
247
952
0
209
1 403
1 329
2 106
83
102
1 377
1 633
1 891
143
464
0
47
353
296
561
50
67
880
106 306 106 236
79 420
35 143
18 100
17 844
16 344
16 475
15 433
60 202 110 248 139 246
65 027
65 356
50 257
23 637
13 251
14 570
13 059
13 473
12 184
37 656
66 546
84 982
41 279
40 880
29 163
11 506
4 849
3 274
3 285
3 002
3 249
22 546
43 702
54 264
67 600
68 378
50 504
24 589
13 251
14 779
14 462
14 802
14 290
37 739
66 648
86 359
42 912
42 771
29 306
11 970
4 849
3 321
3 638
3 298
3 810
22 596
43 769
55 144
110 512 111 149
79 810
36 559
18 100
18 100
18 100
18 100
18 100
60 335 110 417 141 503
253 846 255 310 183 322
83 976
41 576
41 575
41 577
41 576
41 576 138 590 253 627 325 032
9 661
11 286
895
3 253
0
588
4 034
3 733
6 126
306
388
5 184
5 910
6 942
567
2 187
0
480
3 223
3 053
4 837
191
234
3 163
3 751
4 344
328
1 066
0
108
811
680
1 289
115
154
2 021
244 185 244 024 182 427
80 723
41 576
40 987
37 543
37 843
35 450 138 284 253 239 319 848
149 367 150 123 115 440
54 294
30 438
33 467
29 997
30 947
27 987
86 496 152 856 195 204
94 818
93 901
66 987
26 429
11 138
7 520
7 546
6 896
7 463
51 788 100 383 124 644
155 277 157 065 116 007
56 481
30 438
33 947
33 220
34 000
32 824
86 687 153 090 198 367
98 569
98 245
67 315
27 495
11 138
7 628
8 357
7 576
8 752
51 903 100 537 126 665
253 846 255 310 183 322
83 976
41 576
41 575
41 577
41 576
41 576 138 590 253 627 325 032
7 000
7 000
6 000
5 000
4 000
4 000
3 000
3 000
3 000
5 000
6 000
7 000
85 119
85 119
85 119
85 119
85 119
85 119
85 119
85 119
85 119
85 119
85 119
85 119
824
1 378
2 100
2 100
2 100
2 100
2 100
2 100
2 100
2 100
2 100
2 100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
345 965 347 429 274 441 174 095 130 695 130 694 129 696 129 695 129 695 228 709 344 746 417 151

össz.
4,866
199 578
541 207
740 785
19 788
13 403
6 385
720 997
459 998
260 999
473 401
267 384
740 785
1 701 583
45 454
30 787
14 667
1 656 129
1 056 616
599 513
1 087 403
614 180
1 701 583
60 000
1 021 428
23 202
0
2 783 011

Támogatás (eFt)
Össz.eng.en.ktg. (eFt)

-46 949 -46 773 -54 817 -68 999
299 016 300 656 219 624 105 096

-742 540
2 040 471

-76 226
54 469

-75 692
55 002

-76 304
53 392

-76 136
53 559

-76 658 -61 530 -46 139 -36 317
53 037 167 179 298 607 380 834

5.sz. melléklet

PÉNZFORGALMI (LIKVIDITÁSI) TERV

NYITÓ *
BEVÉTELEK
alapevékenység bevétele
Elszámolásos visszautalás
távhő támogatás
ÁFA
GINOP+KEHOP előleg
BEVÉTEL ÖSSZESEN
NYITÓ + BEVÉTEL

január
674864

február
865856

március
977725

április
1005706

május
1133137

június
1194996

július
augusztus szeptember
1046913
725429
182720

468200
-129
97918
59265

502335
-40149
43321
151983

437070
-1000
42000
67040

432676
-1000
50000
60078

301571
-1000
65000
39050

193216
-1000
74000
29924

193105
-1000
74000
56798

193106
-190000
74000
98878

625254

657490

545110

541754

404621

296140

322903

1300118

1523346

1522835

1547460

1537758

1491136

október november december összesen
297552
210061
136150
35497
206866
-1000
65000
44725
8000
323591

320000
-1000
43301
48985

433341

175984

193649
-1000
74000
125860
105000
497509

411286

531921

3875135
-238278
742540
841166
113000
5333563

1369816

901413

680229

621143

621347

668071

5369060

40000
58580

KIADÁSOK
energia költség
hidegvíz
beruházási ráfordítások
javítás-karbantartás
bér+járulék ktg.
adók
egyéb működési költségek
hitel.
KIADÁS ÖSSZESEN

344244
20249
6017
4578
21327
10703
27144

480149
21664
3899
3535
20489
8748
7137

418130
20000
500
15000
21500
26999
15000

305552
20000
9271
10000
21500
23000
25000

210378
20000
24384
8000
27000
23000
30000

173574
17149
161000
8000
21500
28000
35000

170918
17000
361469
8000
30000
25000
32000

169672
17462
427672
6887
22000
20000
55000

169577
17462
108638
8000
22000
27000
30000

257792
17610
53680
10000
22000
20000
30000

381316
17462
6700
8000
22000
20000
29719

508217
17462
8345
5000
30000
33550
30000

3589519
223520
1171575
95000
281316
266000
346000

434262

545621

517129

414323

342762

444223

644387

718693

382677

411082

485197

632574

5972930

ZÁRÓ

865856

977725

1005706

1133137

1194996

1046913

725429

182720

297552

210061

136150

35497

KÖZBESZERZÉSI TERV

6.sz. melléklet

Az ajánlatkérő a Kbt. 6. §-a alapján tartozik a közbeszerzés hatálya alá.

Vonatkozó
eljárásrend

Beszerzés tárgya

Nemzeti
értékhatárt
meghaladó
eljárásrend

TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00006 épületenergetikai
korszerűsítés a Nyírtávhő Kft-nél

Nemzeti
értékhatárt
meghaladó
eljárásrend

Távhővezeték építésére, felújítására, javítására,
karbantartására, valamint hőközpontok
épületgépészeti és villamos munkáinak elvégzésére
szóló 2 éves időtartamú szerződés

Nemzeti
értékhatárt
meghaladó, vagy
Uniós értékhatárt
elérő közösségi
eljárásrend

Konzorciális gázbeszerzés (Nyírtávhő Kft., mint
konzorcium vezető és a beszerzésben részt vevő
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok igénye
szerinti együttes beszerzésére vonatkozó becsült érték)

Beszerzés
becsült értéke
(millió Ft)

73

700

60- 80

Eljárás típusa

Nyílt

Nemzeti
értékhatárt
meghaladó
keretmegállapodás

Nemzeti értékhatárt,
vagy Uniós értékhatárt
meghaladó tárgyalásos

Eljárás
tervezett
elindításának
időpontja

2018. február

2018. március

2018. április

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS
7.sz. melléklet
S.

Megnevezés

Összes (eFt)

I. Immateriális javak
1.
2.

Szoftverek
Egyéb (szellemi alk., ISO )
Összesen (1-2)

3 400
5 600
9 000

II/1. Épületek
1.
2.
3.
4.
5.

HKP épületek lapostető felújítása
HKP építészeti felújítása
Távfűtési aknák felújítása
TOP-6.5.1. pályázat
Egyéb felújítás
Összesen (1-5)

1 000
1 000
2 000
80 000
9 000
93 000

II/2. Távfűtési vezetékek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Szarvas u. 2.2.6-2.2.7 32nyfm
2.14.5 NA400 pillangó áthelyezés
Kossuth u. 12. bekötő
Bethlen Gábor u. 2.8 kompenzátor NA400
1.16-1.16.1 NA100 54nyfm (hossz változás)
1.19-1.19.1 NA80 85nyfm (hossz változás)
2.4 kompenzátor vagy líra
Buszacsa akna NA400-as elzáró 2.14.11 + építészet
Műszakilag szükséges pr-szek vezetékcsere
Uszoda bekötő vezeték NA100 100nyfm
Ibolya u. NA400 földbe helyezése 384nyfm
Ungvár stny. 14-20. NA80 15nyfm
KEHOP-5.3.1-17-00028 Pályázat
Saját beruházás
Összesen (1-14)

6 500
1 000
4 000
22 000
8 000
8 000
10 000
5 500
9 500
18 000
150 000
5 500
228 000
500
476 500

II/3. Egyéb építmények
1.
2.

Távfelügyeleti rendszer kábelezése
Saját beruházás
Összesen (1-2)

500
500
1 000

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

"Y" hkp felújítás Kossuth 8-10-8A.
Kossuth 12 új blokk
21. iskola Fazekas J. 8.
Ungvár stny. 14-20. HKP blokk (4/A-ból részben áthelyezni)
HKP technológia
Szivattyúk, ferkvenciaváltó
Villamos felújítások
DDC automatika csere
Egyéb szakaszoló beépítés
Műszakilag szükséges szek. oldali beavat.
Szekunder oldal részleges rekonstrukciója
KEHOP-5.3.1-17-00028 Pályázat
Saját beruházás

13 000
13 000
10 000
11 000
4 000
8 000
8 000
1 500
400
600
5 000
195 000
5 500

Összesen (1-13)

275 000

III. Hőközpontok

1 / 2 oldal / 7.sz. melléklet

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS
7.sz. melléklet

S.

Megnevezés

Összes (eFt)

IV/1. Üzemi gépek, berendezések, szerszámok
1.
2.

Kisgép/műszer beszerzés
Egyéb gépek, berendezések
Összesen (1-2)

1.

Gépjárművek
Összesen (1)

1.

Hardver, egyéb irodatechnika
Összesen (1)

1.

HMV mérők
Összesen (1)

2 000
15 000
17 000

IV/2. Járművek
5 000
5 000

IV/3. Egyéb berendezések, felszerelések
2 000
2 000

IV/4. Egyéb eszközök
1 500
1 500

MINDÖSSZESEN (I.-IV.)

2 / 2 oldal / 7.sz. melléklet

880 000

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIA
8.sz. melléklet
S.

Megnevezés

Összes (eFt)

I. Kazánházak technológiai rekonstrukciója
1.
2.

Sója Miklós Görögkatólikus 6.számú Bölcsöde Nyíregyháza, Dália
u. 1. 2x76

12 000

Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda Nyíregyháza, Dália u. 1. 40

12 000

4.

Butykai Közösségi ház Nyíregyháza-Butyka, Benkő u. 1.
43+35+bojler
Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Ált. Isk. - Tornaterem,
Nyíregyháza, Huszár tér 5. 1x120kW+bojler

5.

Őzike Bölcsőde Nyíregyháza, Vécsey köz 31. 4x55+54bojler

13 000

Búzaszem Nyugati Óvoda, Nyíregyháza, Búza u. 7. 3x55+bojler

10 000

3.

6.
7.
8.
9.

Arany J. Gimnázium és Ált. Isk. Szabó Lőrinc Tagintézmény,
Nyíregyháza-Sóstóhegy, Igrice u. 6. 1x45kW
Kazánházi főberendezések ad-hoc felújítása
Saját beruházás
Összesen (1-9)

MINDÖSSZESEN (I.)

13 000
12 000

2 000
5 500
500
80 000

80 000

KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS
9.sz. melléklet
S.

Megnevezés

I. Hőközpontok és hőfogadók berendezései
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Villamos berendezések karbantartása, javítása Érintésvédelmi
felülvizsgálatok, javítások
Hőcserélők javítása
Hőmennyiségmérők és vízmérők javítása, hitelesítése
Motoros szabályozó szelepek, biztonsági szelepek és szabályozók javítása
Szivattyúk karbantartása és javítása
Hőközpontok karbantartása
Előre nem tervezhető hibaelhárítások, javítások
Összesen (1-7)

Összes
(eFt)
3 600
1 500
10 000
1 000
13 200
900
500
30 700

II. Távfűtési vezetékek
1.

Távfűtési vezeték meghibásodások hibaelhárítása, hibafeltárása,
karbantartása, szükség szerinti javítások

2. Távfűtési aknák gépészeti szerelvényeinek javítása és építészeti helyreállítása
3. Előre nem tervezhető hibaelhárítások, javítások
Összesen (1-3)

17 000
4 000
1 000
22 000

III. Épületek állagmegóvása
1. Hőközpontok, hőfogadók javítása, szükség szerinti helyreállítása
2. Lapostetők eseti javítása
3. Iroda- és telephely karbantartás
Összesen (1-3)

2 000
1 000
1 500
4 500

IV. Gépek, berendezések és gépjárművek
1. Gépjárművek javítása, karbantartása
2. Egyéb gépek, kisgépek, mérőberendezések javítása, karbantartása
Összesen (1-2)

4 500
1 300
5 800

V. Számítástechnikai és egyéb eszközök javítása
1.

Számítógépek, monitorok, nyomtatók, másológépek, faxok és egyéb
irodatechnikai berendezések karbantartása és javítása
Összesen (1)

1 000
1 000

VI. Egyéb karbantartások
1. ISO, IMKIR, szoftverek karbantartása
Összesen (1)

5 300
5 300

VII. Karbantartáshoz felhasznált anyag
1. Szerelvények
Összesen (1)

6 700
6 700

MINDÖSSZESEN (I.-VII.)

1 / 1 oldal / 9.sz. melléklet

76 000

KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIA
10.sz. melléklet
S.

Megnevezés

Összes (eFt)

I. Kazánházak technológiai rekonstrukciója
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kazánok és fűtőkészülékek javítása
Villamos berendezések karbantartása, javítása
Szabályozó, biztonsági szelepek és gázégők javítása
Szivattyúk karbantartása és javítása
Kémények karbantartása
Előre nem tervezhető javítás
Saját anyag
Összesen (1-7)

MINDÖSSZESEN (I.)

1 460
100
160
2 430
300
350
200
5 000

5 000

