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Gorján Ferenc Úr
Vezérigazgató részére
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Tisztelt Vezérigazgató Úr!
Az alábbiak szerint adok tájékoztatást az Ön által irányított társaság tevékenységét érintő, a
Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága által meghozott döntésekről.
Igazgatósági ülés időpontja:
Napirendi pont:

2021. április 23.

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tagvállalatai vezetőinek 2020. évi
prémiumkiértékelésével kapcsolatos előterjesztésének megtárgyalása,
jóváhagyása.

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának a 141/2021. (04.23.) számú határozata:
1.

Az Igazgatóság a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója, Gorján Ferenc részére
bruttó 2.520 E Ft teljesítménybér összeget állapít meg a 2020. évi II. félévi
teljesítménybér kitűzés Igazgatóság által értékelt teljesítése alapján.

2.

A teljesítménybér kifizetését engedélyezi az Igazgatóság.

Felelős:
Határidő:

Gorján Ferenc vezérigazgató
Hóközi kifizetésként engedélyezve
***

Kérem a Tisztelt Vezérigazgató Urat, hogy a fenti határozat végrehajtása tekintetében
szíveskedjen intézkedni.
Debrecen, 2021. április 23.
Üdvözlettel:
Kocsik-Marossy Virág
vezérigazgató s. k.

4025 Debrecen, Piac u. 77. II. em. 5.
Tel.: (52) 509-408, E-mail: vagyonkezelo@dvrt.hu

1.

2020. ÉVI
TELJESÍTMÉNYBÉR
FELTÉTELEI TELJESÍTÉSÉNEK
ÖNÉRTÉKELÉSE

Gorján Ferenc
vezérigazgató

TELJESÍTMÉNYBÉR FELTÉTELEI TELJESÍTÉSÉNEK ÖNÉRTÉKELÉSE 2020.
A „Szabályzat a Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság tagvállalatainak
vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, valamint az Mt 208 §-a hatálya alá eső
munkavállalók javadalmazásának, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított
juttatások elveiről” (továbbiakban Javadalmazási Szabályzat) II.1.1.b pontja szerint:
„A vezető tisztségviselőt az alapbéren felül teljesítménybér illetheti meg, a
vezető tisztségviselő által vezetett társaságnak az Igazgatóság által elfogadott
éves üzleti tervében szereplő üzemi eredmény tervének teljesítése esetén, az
Igazgatóság erre vonatkozó döntése alapján.”
A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója részére az alapbéren felül teljesítménybér fizethető
a 2020. évi üzemi eredmény tervének teljesítése esetén.
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A Debreceni Vízmű Zrt.
2020. éves adózás előtti
eredménye 297,3 MFt, a
terv 56,1 MFt volt, a tény és
a terv eltérése +241,2 MFt.
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Az üzemi eredmény változására ható kiemelt tényezők:
1. A Debrecenen kívül üzemeltetett térségi települések szolgáltatási mennyiségeinek
növekedésével összefüggő 39,6 MFt-os bevétel többlet
A Debreceni Vízmű Zrt. által a Debrecenen kívül üzemeltetett térségi településeken ellátott
fogyasztóknak értékesített mennyiségek mindkét alaptevékenység esetében meghaladják a
tervezett értéket: az értékesített ivóvíz mennyisége 3,7%-kal, az elvezetett szennyvíz
mennyisége 2,2%-kal haladja meg a tervet. A mennyiségi növekedéssel összefüggésben az
ivóvíz-szolgáltatási alaptevékenység árbevétele 30,1 MFt-tal, a szennyvíz-szolgáltatási
alaptevékenység árbevétele 9,5 MFt-tal több a tervezettől.
Összes tervtől való eltérés +39,6 MFt.
2. Debrecen szolgáltatási mennyiségeinek növekedésével összefüggő 52,1 MFt-os bevétel
többlet
A Debreceni Vízmű Zrt. Debrecen településen ellátott fogyasztóknak értékesített ivóvíz
mennyiségek többlete 1,5%, bevétel hatása +58,2 MFt. Az elvezetett szennyvíz
mennyiségének 2,8%-os csökkenése a fogyasztói csoportok közötti megoszlások változásával
a bevétel 9,8 MFt-os csökkenését okozta.
Az ivóvíz esetében a lakosság felé értékesített ivóvíz mennyiség 5,2%-kal haladja meg a
tervezettet, a pandémia miatti home office, az iskolabezárások és a vendéglátás igénybevétel
csökkenése miatt.
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A közületek és vállalkozások felé értékesített ivóvíz mennyiség összességében 4,7%-kal
marad el a tervezettől. A nagyfogyasztók 2020. évi tény mennyisége elmarad a tervezettől
2,6%-kal. Jelentősen elmarad a 2020. évi fogyasztás a Debreceni Tankerületi Központ és a
Debreceni Szakképzési Centrum esetében. A tavaszi digitális tanrendre való átállás az
általános és középiskolákat egyaránt érintette, az őszi-téli digitális tanrendre való átállás csak
a középiskolákat, de mindkét időszak negatívan hatott a fogyasztásra.
A nagyfogyasztó vállalkozás fogyasztói csoport elmaradását ugyancsak a pandémiás helyzet
indokolja: termelésben bekövetkezett változások, elmaradt rendezvények, sportesemények,
megszűnő üzletek, változó vásárlói szokások.
A vállalatcsoporton belüli tervhez képesti elmaradás 2020. évben 4,4%, melyből a Debreceni
International Airport Kft. és az Aquaticum Debrecen Kft. a két legjelentősebb. Mindkét cég
esetében a koronavírus járvány hatása érzékelhető: a szálloda, az élményfürdő működése és
a gyógyszolgáltatások is átmenetileg szüneteltek 2020. év tavaszán, illetve az őszi-téli
időszakban, az új strand megnyitása eltolódott, valamint leállt a légiközlekedés és a turizmus.
Ezen negatív hatásokat némileg ellensúlyozta a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. magasabb
igénybevétele, mely a háztartások pandémia miatti magasabb fogyasztásával függ össze.
A szennyvíz mennyiségek tekintetében hasonló tendenciák és okok érvényesültek, mint az
ivóvíz esetében, ugyanakkor a negatív hatás nagyobb mértékben hatott, mint az ivóvíz
fogyasztásnál.
Valamennyi fogyasztói csoportnál a tervtől elmarad a tény, kivéve a lakosság esetén. A
lakosság felé számlázott szennyvízmennyiség jelentősen, 5,7%-kal haladja meg a 2020. évre
tervezett mennyiséget. A közületek és vállalkozások felé számlázott szennyvíz mennyiség
összességében 5,6%-kal maradt el a tervezettől. A nagyfogyasztók 2020. évi tény
mennyisége elmarad a tervezettől 8,0%-kal. A vállalatcsoporton belüli tervhez képesti
elmaradás 18,2%-os. A Debreceni Gyógyfürdő Kft. elmaradása jelentős: a koronavírus járvány
hatása, mely miatt a szálloda, az élményfürdő működése és a gyógyszolgáltatások is
átmenetileg szüneteltek, illetve a tervezetthez képest később indult az új Aquaticum Spa. Ezen
negatív hatást némileg ellensúlyozta a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. magasabb igénybevétele.
A két alaptevékenység bevételének többlete így összességében – az alapdíjakból származó
bevételi többlettel együtt - Debrecen város vonatkozásában +52,1 MFt (+60,0 MFt ivóvíz- és 7,9 MFt szennyvízágazaton).
3. A másodlagos tevékenységek bevételének 35,1 MFt-os többlete
Az alaptevékenységen kívüli másodlagos tevékenységek nettó árbevételének tervtől való
növekménye 35,1 MFt:
- a 2020. évi uszoda árbevétel 18,9 MFt-tal kevesebb a tervtől a pandémiás intézkedések
következtében;
- ipari víz értékesítésből 7,4 MFt-tal több árbevétel származik 2020. évben, mint a
tervezett: a 37,4%-kal magasabb volumen miatt;




az építőipari tevékenység árbevétele a tervhez képest +19,2 MFt: a lakossági
megrendelésre végzett víz- és csatornabekötés árbevétele 6,1 MFt-tal haladta meg a
tervet, melyet csökkent a külső megrendelésre végzett víz- és csatornabekötés árbevétel
elmaradása 2,2 MFt-tal (pandémia hatása). Jelentősen magasabb az egyéb építőipari
munkák árbevétele a tervezettől (+15,3 MFt, ebből a Biharkeresztesi Önkormányzat felé
kiszámlázott saját teljesítmény értéke 8,2 MFt – vízműtelepi szűrősor);
a laborszolgáltatás 2020. évi árbevétele 59,7 MFt, a tárgyidőszakra tervezett bevételt
1,7 MFt-tal haladja meg: a pandémia miatt kieső első félévi veszteségeket a nyári
időszakban sikerült kompenzálni, ugyanakkor jelentős veszteséget okozott a pandémia
miatt zárva tartó fürdők, szállodák üzemeltetéséhez kapcsolódó vízminőségi vizsgálatok
elmaradása;
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-

-

a többlettisztítási díj bevétele a tervtől 13,6 MFt-tal magasabb: a TEVA Gyógyszergyár
Zrt-t érintő, jogszabályi határértékek feletti kibocsátások miatti, tervtől elmaradt bevétel
3,4 MFt; az NI Hungary Kft. miatti bevételi hatás -1,0 MFt; a GLOBUS Konzervipari Zrt. a
csemegekukorica feldolgozási időszaki technológiai szennyvíz tisztításának bevételi
többlete 15,5 MFt (tervezettet 39,7%-kal meghaladó mennyiség, 2020. évi megemelt
többlettisztítási díj együttes hatása); vámospércsi HUNGERIT Zrt. technológiai
szennyvízének többlettisztítása a tervhez képest +2,5 MFt többletbevételt eredményezett.
nem közművel összegyűjtött szennyvíz fogadásából és tisztításából származó bevétel
2020. évben a tervezettől több 2,2 MFt-tal, mely a Debrecenben végzett ilyen jellegű
tevékenységen kívül tartalmazza a Biharkeresztes-Ártánd, Hajdúsámson, Derecske,
Hosszúpályi, Létavértes, Nyírábrány, Pocsaj és Vámospércs településekről származó
bevételt is;
a konyári szennyvíztelepi próbaüzem elhúzódása éves szinten 4,5 MFt többletet
eredményezett;
elektromos áram értékesítésből származó árbevétel 7,5 MFt-tal több az éves tervtől (az
MVM Partner Zrt. felé értékesített elektromos áram mennyisége a tervezettnek több mint
háromszorosa a kedvező biogáz termeléssel és gázmotor üzemeltetéssel
összefüggésben);
egyéb másodlagos tevékenységek árbevétele 2,6 MFt-tal maradt el a tervezettől
(tűzcsap ellenőrzés, vezetékmosatás, szűkítés, anyagértékesítés, bérleti díjak,
továbbszámlázott szolgáltatások, könyvelés, bérszámfejtés stb).

4. Az aktivált saját teljesítmények elszámolásából eredő bevétel elmaradás 5,0 MFt a
pandémia miatt lecsökkentett beruházási terv illetve a tavaszi és a váltott műszakban
dolgozó fizikai munkavállalók kieső munkaideje miatt
2020. évi aktivált saját teljesítmények értéke 33,8 MFt, a tervtől 5,0 MFt-tal kevesebb:
 saját termelésű készletek állományváltozása -1,5 MFt (nem terveztük), a 2019. évben
befejezetlen építőipari állományként nyilvántartott munka kiszámlázásra került
Biharkeresztes Önkormányzat felé (vízműtelepi szűrősor);
 saját előállítású eszközök aktivált értéke 24,6 MFt, mely az éves tervtől elmaradt
7,8 MFt-tal:
o a kutak villámvédelméhez kapcsolódó kiviteli munkák tervezett éves értéke 6,1 MFt, a
légoxidációs levegő kompresszor csere tervezett értéke 6,0 MFt, ilyen munkák nem
valósultak meg 2020. évben;
o a szűrőhenger felújítási munkák értéke 7,2 MFt, ami a tervtől 12,9 MFt-tal maradt el
(a tervezettel ellentétben kevesebb a munkák saját rezsis része);
o egyéb nem tervezett tételek:
- saját vállalkozásban végzett építési munkák műszaki ellenőrzésének éves
értéke 1,7 MFt;
- környezetszennyező Konzervgyári főgyűjtő csatorna és csatlakozó gyűjtők
felújítása projekt értéke 12,7 MFt saját vállalkozásban;
- saját vállalkozásban végzett egyéb építőipari munkák éves értéke 2,8 MFt
(köztük
Pocsaj
ivóvízjavító program munkái,
Víztermelő Üzemi
állványkészítés).
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5. Az egyéb bevételek üzemi eredményt csökkentő hatása 45,1 MFt
Az egyéb bevételek 490,6 MFt tervezett értékénél a 2020. évi tényleges 45,1 MFt-tal kevesebb:
 céltartalék felhasználása 11,6 MFt-tal maradt el a tervhez képest: a céltartalék képzéssel
tervezett karbantartások alacsonyabb összegben merültek fel:
o a jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása 60,4 MFt értékben szerepelt a
2020. évi tervben, ennek ellenére 42,3 MFt került ténylegesen felhasználásra;
 csatornamosatás és szivattyújavítás címen a 2017. évben belépett
4 szennyvizes településre rendelkezésre álló 4,6 MFt teljes egészében
felszabadításra került 2020. évben,
 csatornahálózaton duguláselhárítás, mosatás a Térségi Üzem működési
területén jogcímen 2019. évben képzett 5 MFt felhasználása valósult meg;
 6,7 MFt értékben a 2017. évtől átvett 8 településre vonatkozóan képzett
céltartalék felhasználása történt lejárt vízórák, szerelvények cseréjére;
 a Térségi Üzem többi településén végzett vízmérő cserékre 2019. évben
képzett 7,6 MFt teljes felszabadítása történt 2020. évben;
 2019. évben belépő 6 új települést érintően az üzemelő vezetékek és
műtárgyak hidromechanikus tisztítására, mosatására képzett 10 MFt értékű
céltartalékból még rendelkezésre álló 1,7 MFt teljeskörűen felszabadításra
került;
 tolózárak cseréjére (Térségi üzem működési területén) képzett 5 MFt
céltartalékból 1,6 MFt került felszabadításra 2020. évben,
 ivóvíz- és csatornahálózati hibaelhárítást követő burkolathelyreállítás a Térségi
Üzem működési területén címen képzett céltartalék felhasználásra került 2020.
évben 5 MFt értékben;
 Vízműtelepi hálózati és technológiai, valamint szennyvízszivattyúk javítása a
Térségi üzem működési területén jogcímen 2019. évben képzett céltartalék
5 MFt értékben került felszabadításra tárgyévben;
 2019. évben belépő 6 új település: engedélyátírások, szerszámok, munkaruha
címen rendelkezésre álló 4,2 MFt céltartalékból 1,0 MFt került felszabadításra
2020. évben;
 bizonytalan kimenetelű peres üggyel kapcsolatban képzett összeg
(káreseménnyel kapcsolatos kártérítési igények 50%-ára) visszavezetésre
került 3,7 MFt összegben 2020. évben, mivel a károsulttal egyezséget
kötöttünk;
 folyamatban lévő bizonytalan kimenetelű peres üggyel kapcsolatban képzett
összeg (0,2 MFt) visszavezetésre került, mivel a károsulttal egyezséget
kötöttünk;
 2019. évben belépő 6 új települést érintő szennyvízbírság címén 2,6 MFt áll
rendelkezésre, melyből 0,1 MFt került felszabadításra 2020. évben;
 nem került felszabadításra 2020. évben, mivel nem végeztünk ilyen jellegű
munkát, illetve kevesebb ráfordítás merült fel a karbantartási munkáknál:
 Debrecen város közlekedésfejlesztési projektjeihez kapcsolódó
csomópont átépítésekre, gerinc- és bekötővezeték javításokra
2017. évben megképzett céltartalék 10 MFt értékben,
 2019. évben belépő 6 új települést érintő egyedi karbantartási
feladatokra 2018. évben képzett céltartalék 10 MFt értékben;
 Térségi Üzemben az altalaji tűzcsapok cseréjére 10 MFt,
 Térségi Üzemben a vízhálózati mosatásokra 10,5 MFt,
 Vízműtelepi és hálózati mosatások, fertőtlenítések a Térségi üzem
működési területén 10 MFt.
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a nyugdíjazás miatt várható kötelezettségekre képzett céltartalék felhasználása soron
a 38,2 MFt-os tény 6,5 MFt-tal haladja meg a tervet, mivel többen mentek nyugdíjba a
tervezettnél.
a leírt, értékvesztett követelésekre befolyt összeg 7,0 MFt-tal haladja meg a tervezettet,
a költségek ellentételezésére kapott egyéb központi támogatások tervhez képesti eltérése
-19,6 MFt:
• a közfoglalkoztatottakra vonatkozó bértámogatás 2,4 MFt összegben szerepelt a
tervben, éves ténye 4,4 MFt: 2020. július 15-től újabb két főre kaptunk 100%-os
foglalkoztatási támogatást, majd novembertől 1 fővel csökkent a támogatotti létszám;
• apanap címén kapott támogatás 0,3 MFt (tervben nem szerepelt);
• oktatási támogatás a tervezett 8,4 MFt-tal szemben 9,6 MFt értékben teljesült év
végén;
• a Szemléletformáló Pályázattal kapcsolatosan 2020. decemberre tervezett 23,1 MFt
költségek ellentételezésére kapott központi támogatás 2020. évben nem valósult meg,
a Szemléletformáló Pályázat teljesítése 2021. évre tolódik, mivel a pandémia miatt
nem lehetett programokat, rendezvényeket tartani.
sajátos egyéb bevételek tervhez képesti elmaradása 23,1 MFt, melynek okai:
• nem kerültek átadásra az Észak-Alföldi vízminőség javító program keretében
megvalósított eszközök, így a hozzájuk kapcsolódó támogatások sem kerültek
elszámolásra 24,1 MFt értékben (áthúzódik 2021. évre);
• pályázati forrásból megvalósuló csatornarekonstrukciós beruházásokra az
arányosított amortizáció 70%-át, 1,7 MFt-ot terveztünk, a támogatás előlegként lett
folyósítva, ezért a teljes rekonstrukció befejeztével a pályázati elszámolás elfogadását
követően nyílik meg a bevétel elszámolásának a lehetősége, mely 2021. évre csúszik;
• a tervben nem szerepelt a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-től kapott támogatás a
471-es főút ivóvíz gerincvezeték átépítése céljából, tény értéke 0,4 MFt (tárgyévi
amortizáció);
• átvállalt kötelezettségre befolyt bevétellel (víziközmű társulati hitel) a 2020. évi tervben
nem számoltunk, 2020. évi ténye 2,3 MFt (lejárt lakáskassza megtakarítások
Debreceni Vízmű Zrt-re engedményezett összege).
egyéb bevételek eltérése +2,2 MFt a tervhez képest (értékesített tárgyi eszközök bevétele,
behajtási költségátalány kiterheléséből befolyt összeg, biztosítói kártérítés, kapott kamat,
bírság).
o








6. Az anyagjellegű ráfordítások árbevétel növekedésével, illetve az üzembiztonság
megtartásával összefüggő költségek emelkedése, melyek üzemi eredményt csökkentő
hatása 26,5 MFt
Az anyagjellegű ráfordítások 3 450,9 MFt tervezett értékénél 26,5 MFt-tal több, 3 477,4 MFt
a tényleges 2020. évi értéke.


Az alapanyagok költségmegtakarítása 9,2 MFt:
− a vásárolt víz költsége 1,3 MFt-tal több: a magyarhomorogi átvett víz mennyisége
24,6%-kal haladja meg a tervezett értéket a vízveszteség növekedével
összefüggően (csőtörések és a tűzcsapnál vízfolyás);
− a vásárolt vizen kívüli alapanyagok költsége 10,5 MFt-tal csökkent: a
szennyvízkezelési vegyi alapanyagból a vasIII klorid felhasznált mennyisége
25%-kal kevesebb a tervezettől (hatása -13,7 MFt), míg a polielektrolit felhasznált
mennyisége 15,7%-kal több (hatása + 4,7 MFt). A járvány miatt +1,3 MFt
többletköltség (fertőtlenítő- és tisztítószerek) és a beruházások elmaradásával
összefüggően 2,8 MFt-tal kevesebb mélyépítési alapanyag került elszámolásra.
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A műszaki, fenntartási és segédanyagoknál 9,3 MFt-tal kevesebb költség merült fel:
a pandémia miatt a kutak villámvédelme és a légoxidációs levegő kompresszor csere
halasztott beruházásnak lett minősítve, aminek anyagköltség megtakarítása 12,5 MFt, az
ezen felüli 3,2 MFt költségtöbblet jelentősebb tételei:
− az I.-es, II-es és IV-es telepen a kutak és nyersvízhálózat karbantartási költségei a
tervezett alatti szinten alakultak, a meghibásodások száma és mértéke nem érte el
a tervezett szintet (-5,3 MFt), valamint
− a debreceni csatornahálózati üzem hálózati szennyvízátemelőinek többlet
javításával összefüggő anyagköltsége 3,6 MFt a nyári rendkívüli csapadékos
időjárás miatt,
− Pocsaj víztermelés fenntartási költségének anyagtöbblete 3,1 MFt (a vízminőségi
problémák (szúnyoglárvák) miatt a tervezettnél többször kellett beavatkozni).



Az üzem- és fűtőanyagfelhasználás költségmegtakarítása 6,9 MFt, amely a
beszerzési átlagár közel 20%-os átmeneti csökkenéséből adódott.



A 2020. évre tervezett energia költség 609,3 MFt, a tény 644,5 MFt, a többlet 35,2 MFt:
• a villamos energia költségtöbblete 39,9 MFt:
− a vásárolt villamos energia átlagdíja a kereskedelmi áron kívüli tételek emelkedése
miatt 9,5%-kal több a tervezettől (hatása +53,4 MFt),
− az előző évekre kiszámlázott villamos energia nem tervezett többletköltsége
12,4 MFt, melyből egy ebesi szennyvíz átemelőre a korábbi évek mérési hibájából
adódó elszámolt összeg 8,5 MFt, a fennmaradó 3,9 MFt az összes többi debreceni
és térségi fogyasztási helyre a korábbi évekre kiszámlázott villamos energia
költsége (az elszámolási időszak, a tényleges leolvasás nem a naptári évhez
kötött),
− a felhasznált villamos energia tervezettől kevesebb mennyiségének
25,9 MFt-os megtakarítása egyrészt a Vértesi úti szennyvíztelep 44,6%-kal
kevesebb vásárolt (a gázmotor üzemeltetés optimalizálásának köszönhetően
50%-kal több termelt) villamos energia mennyiségéből (hatása -36,7 MFt) és a
többi fogyasztási hely 1,9 %-kal több mennyiség vételezéséből adódik (hatása
+10,8 MFt).
• a gázenergia költségének megtakarítása 4,7 MFt, mivel a debreceni szennyvíztisztító
telepen termelt biogáz mennyisége 52,7%-kal több a tervezettől, így a vásárolt
gázmennyiség kevesebb.



A munkaruha, védőruha költsége 2,6 MFt-tal több a tervezettől, melyből a koronavírus
járvánnyal összefüggően beszerzett védőeszközök költsége 1,0 MFt, a fennmaradó
költségtöbblet elsősorban a debreceni csatornahálózati és szennyvíztisztító üzem
1,1 MFt-os és a vízhálózati üzem 0,5 MFt-os munkaruha pandémia miatti költségtöbblete.



A papír költségének eltérése -7,4 MFt, mely a saját számlanyomtatáshoz kapcsolódó
megtakarítás, mivel februártól fokozatosan tértünk át a saját számlák nyomtatására,
valamint a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. részére júliustól tervezett számla nyomtatás
feltételei 2020. évben még nem álltak rendelkezésre.
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Az idegen karbantartás, javítás költsége 54,9 MFt-tal több a tervtől, melyből 38,3 MFt
az egyéb karbantartás, javítás költségének többlete, váratlan, nem tervezett
csőtörések, nagyértékű berendezések meghibásodásának és szivattyú javítások miatti
költség többlet. A jelentősebb eltérések:
• a szennyvíztisztító üzem 5,3 MFt-os költségtúllépése az iszapcentrifuga, a gázmotor
és a folyamatirányító szoftver nem tervezett, váratlan, de az üzembiztonság
érdekében szükséges meghibásodás javításával függ össze,
• 16,0 MFt a debreceni csatornahálózati üzem gyűjtő- és bekötő-vezetékek, műtárgyak
és hálózati szennyvízátemelők nem tervezett hibaelhárítási, vezeték javítási többlete
(a Jurisich utcai, a Vécsey út 47. és 59. sz. előtti szennyvízcsatornán hibaelhárítási
munkák elvégzése jelentős talajvízszint süllyesztési költséggel, valamint a Lőrinc pap
u., a Széchenyi u. 60. és a Blaháné u. 8-10. számok alatti csatorna bekötővezetékek
belső lezárása Short-Liner eljárással),
• +4,1 MFt Derecske szennyvíztisztítási villamossági és gépészeti karbantartásához
kapcsolódik (iszapprés és szivattyú javítás), valamint az ivóvízhálózaton tervezetthez
képest magasabb volt a csőtörések száma, valamint 8 db vízhálózati szakaszoló
tolózár cseréjét is el kellett végezni,
• +1,8 MFt Mikepércsen: a vízminőség javítása céljából kialakított oxidációs levegő
rendszer többlet ráfordításai, valamint a településen több alkalommal előforduló
csőtörések száma növelte meg az ivóvízhálózaton a fenntartási költségeket,
• +1,4 MFt Pocsajon: az üzemelés ellátása érdekében szűrőtöltet cserére, légszűrők
beépítésée és technológiai vezetékek kiépítésére volt szükség,
• +1,1 MFt Hosszúpályiban: a bekövetkezett csőtörésekhez kapcsolódó hibaelhárítások
tervezettnél magasabb száma, a vízműtelepen a klóradagoló berendezés többszöri
javítási igénye, valamint a PVC anyagú technológiai vezetékek gyakori javítása
indokolt,
• +1,3 MFt Vámospércsen, főként a csatornahálózat javítási munkálataihoz kapcsolódó
gépi földmunka és burkolat helyreállítás, a szennyvíztelepi gépjavítás, valamint a
víztermelő telepi klórozó berendezés nem tervezett, de szükségessé vált
karbantartása,
• +1,3 MFt Bagaméron: a víztermelésnél a klór-dioxid adagoló berendezés javítása, a
vízhálózaton a megnövekedett csőtörések és vízmérő cserék száma okozott költség
növekedést,
• +1,0 MFt Nyíradonyban a víztermelésnél a vegyszeradagoló szivattyú és a
távfelügyeleti rendszer javítása, kútgépészeti munkák (termelőcsövek gyártása) és a
robbanásmentes ventillátor beépítése növelte meg jelentősen a javítási költségeket, a
vízhálózaton a csőtörések, meghibásodások, vízmérők cseréjének megnövekedett
száma miatt haladta meg a ráfordítás a tervezett értéket.
A beszámolási időszakban a gépjárműjavítások 16,6 MFt-os túllépésének oka: a
tervezett javításokat meghaladó összegben merült fel a járművek, gépek műszaki
elhasználódása, életkora miatt. A jelentősebb eltérések:
• a térségi üzemben használt munkagép - YJF-267 Caterpillar - 2,7 MFt-os (hátsógém
és kormányösszekötő) nem tervezett költsége,
• a debreceni víztermelő üzem 3 db Ford Tranzit gépjárművének (ebből 2-nél korrodált
karosszéria csere festéssel, a 3.-nál EGR szelep, turbó hűtő, katalizátor csere
kapcsolódó szervizzel) 1,3 MFt-tal több,
• a debreceni vízhálózati üzem JLE-922 frsz-ú tehergépkocsi felépítményének
többletjavítási költsége 1,5 MFt,
• valamint a csatornahálózati gépek tervet meghaladó javítási költsége összesen
8,1 MFt, ebből: motorjavítás kuplung és vezérléscsere a LUA-631 frsz-ú (+1,5 MFt),
csatornamosó felépítmény javítása a LHW-891 frsz-ú (+5,5 MFt), és daru hidraulika a
LGE-140 frsz-ú Ford (+1,1 MFt) gépjárműnél,
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•

a költségek emelkedéséhez hozzájárult még a járványügyi vészhelyzetre való
tekintettel a VAGÉP Zrt.-vel kötött soronkívüliséget biztosító javítási szerződés, amely
következtében magasabb óradíj került felszámolásra.



A postaköltség 8,9 MFt-tal több a tervezettől egyrészt a 12,5 %-os postai díjemeléssel,
másrészt az OLK (Országos Logisztikai Központ) kedvezmény megszűnésével
összefüggően. A tervezés bázisaként használt 2019. évben OLK-ban adtuk át a
számlaleveleket, amit a Díjbeszedő Zrt. szállított Budapestre, viszont 2020. évtől nem tudjuk
a saját nyomtatású számlákat OLK-n (kedvezményes díjon) feladni, a debreceni helyi feladás
már nem kedvezményes.



A távközlés költségtöbblete 1,4 MFt, mely a térség üzemeltetéséhez elengedhetetlen
mobiltelefon költségének tervezettet meghaladó értékéből adódik (a műszaki berendezések
(pl. az átemelők szivattyúi) az állapotukban bekövetkező minden egyes változásról
mobilhálózaton küld üzenetet a munkavállalóinknak, a bejelzések száma a meghibásodások
számának emelkedésével arányosan nőtt).



A szennyvíziszap költsége 26,1 MFt-tal több, melyből a jelentősebb eltérések:
•

Debrecenben a tervezett értéket meghaladó mennyiségi többlet hatása +9,1 MFt,
mely a TEVA Gyógyszergyárból átvett kerámiaszűrt iszap mennyiségének
növekedése (a többlettisztításért bevételünk is keletkezett, illetve a biogáz termelése
megnövekedett, saját termelt energiatöbblet keletkezett), a rácsszemét és
szennyvízhomok szállítás +3,0 MFt;

•

a térségi településeknél a szennyvíziszap kezelés, szállítás költségei
+12,9 MFt-tal haladják meg a tervet, mivel a korábbi években felhalmozódott, el nem
szállított iszap további helyi tárolására nincs lehetőség, műszaki megoldás, ezért a
debreceni szennyvíz telepre kell beszállítani.



Uszodaüzemeltetés költsége 5,2 MFt-tal kevesebb a tervezettől, amelyet a járvány miatti
korlátozások csökkentett havi díja indokol. (-18,9 MFt az uszodaszolgáltatás 2020. évi
vesztesége.)



A bérleti és lízing díjak költségeltérése -35,3 MFt, amelyből 31,9 MFt a debreceni ISPA
közműhasználati díjának a járvány miatt halasztható felújításokkal csökkentett összege,
1,2 MFt a Devizép Kft-től tervezett, de a pandémia miatt (a munkálatok elmaradásával,
elhúzódásával összefüggően) igénybe nem vett gépbérleti díj és 0,6 MFt a pandémia miatt
elmaradt vállalati rendezvény helyiség bérlet elmaradásából következő költségmegtakarítása.



A közjegyzői díjak költség csökkenése 3,2 MFt, mivel a II. negyedévben jogszabályi
felfüggesztés miatt nem, a III. és IV. negyedévben pedig kevesebb ügy került átadásra lejárt
kintlévőséggel, illetve annak behajtásával kapcsolatban az ügyvédi irodának a pandémia
miatt.



A takarítás, rovar- és rágcsálóírtás költsége 7,8 MFt-tal kevesebb, mivel a 2020. évre a
rágcsálóírtásra vonatkozó szerződés kerete 2020. szeptember végéig felhasználásra került (a
szerződés meghosszabbításával terveztük a 2020. évet), új szerződés csak 2021.-ben lesz
újra megkötve (társaságunknak bruttó 10 MFt rágcsálóírtás költség viselését kell vállalnia
2021. évben a DMJV Zöldterületi Osztálya által küldött szerződés megkötésére irányuló levél
szerint).



A szakértői díjak és a hirdetés, reklám költség együttes megtakarítása 13,3 MFt, mivel a
szemléletformáló pályázat első évének teljesítése 2021. évre tolódik, mivel a pandémia miatt
nem indíthattuk el a pályázat megvalósítását.
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Az oktatási költség megtakarítása 2,4 MFt: a Pandémia miatt elmaradt vezetői tréningek,
szakmai konferenciák, szakmai képzések egy részének terhére olyan képzések indultak az
utolsó negyedévben, melyek jogszabályi kötelezésen alapultak, és a korlátozások ellenére
megvalósíthatóak voltak, ugyanakkor az összes képzés pótlására nem kerülhetett sor.



A hatósági díjak költségtöbblete 4,7 MFt, nem tervezett tételek: a GFT módosítás
1,5 MFt-os díja, a debreceni üzemeltetési engedély módosítás hatósági eljárás díj
0,6 MFt, a kiserőművi összevont engedély meghosszabbításának díja 0,5 MFt, valamint a
konyári szennyvíztelep vízjogi engedélyének 0,6 MFt-os díja, ugyanakkor a VámospércsNyírmártonfalva üzemeltetési engedély hosszabbítás díja 0,7 MFt-tal, a Létavértes-Konyár
szennyvíz engedélyezési díj 0,2 MFt-tal több, mint a terv.



Az eladott áruk beszerzési értéke 4,0 MFt-tal több a tervezettől az anyagértékesítési
árbevétellel összefüggésben.



A közvetített szolgáltatások tényértéke a tervtől 12,9 MFt-tal kevesebb:
• a járványügyi intézkedések miatt az ISPA eszközök használati díjából megvalósuló
beruházások közvetített értéke 30,6 MFt-tal, a térségi települések közműhasználati
díjából megvalósuló felújítások, karbantartások továbbszámlázott értéke 26,3 MFt-tal
kevesebb,
• az önkormányzati saját forrásból megvalósított beruházásoknál -64,0 MFt az eltérés:
• a DMJV-nél 14,3 MFt az elmaradt ráfordítás (a beruházások szöveges
értékelése fejezetben részletezett okok miatt),
• a Biharkeresztes és Körösszegapáti önkormányzat saját forrásából
megvalósuló beruházások 2020. évben nem teljesültek, így -49,7 MFt az eltérés
a tervhez képest (Körösszegapáti önkormányzata a tervezettel ellentétben nem
a Debreceni Vízmű Zrt-t bízta meg a beruházás kivitelezésével),
• 125,3 MFt a nem tervezett projektek közvetített szolgáltatás értéke (Debrecen, Vár
utca - Liszt Ferenc utca csapadékvíz bekötővezetékek felújítása 18,0 MFt, Debrecen,
Észak-nyugati gazdasági övezet létesítési projekt 60,9 MFt, 108. számú DebrecenFüzesabony vasútvonalhoz kapcsolódó projekt (víz- és csatornahálózati
rekonstrukció) 46,4 MFt),
• a DMJV-vel kötött szökőkút fenntartáshoz kapcsolódóan a téli lefedések felújítása
(Kossuth tér, Halköz) +2,2 MFt (nem tervezett tétel), azonban a járvány miatt az
üzemeltetési tevékenység később és kevesebb szökőkútra terjedt ki. Emiatt a
tervezettől 8,3 MFt-tal kevesebb a ráfordítás. Összességében 6,7 MFt-tal kevesebb a
tervhez viszonyítva a szökőkút fenntartási közvetített szolgáltatás.
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7. A humánerő gazdálkodás üzemi eredményt növelő összege 65,3 MFt, mely jelentős
hányadban a tervezettnél alacsonyabb átlagos állományi létszám (a tervezett létszámot,
a pótlásokat időben nem tudtuk megvalósítani) valamint a pandémia miatti
megbetegedések miatt kieső bértömeg hatása
A Debreceni Vízmű Zrt. működésének, feladatai jó színvonalú és eredményes ellátásának
feltétele a munkavállalók elkötelezettsége, elégedettsége és szakmai ismerete.
A társaság humánstratégiai feladatai teljesítése során biztosítja a munkatársak folyamatos
továbbképzését, az érdekvédelmi szervezettel egyeztetve a munkavállalók érdekeit
figyelembe véve a bérmegállapodást, és a Kollektív Szerződést évenként felülvizsgálja.
A 2020. évi átlagos statisztikai létszám 454,2 fő, ami 6,7 fővel alacsonyabb a tervezett
460,9 főnél.
- év közben kilépettek és nyugdíjba vonult létszám pótlása, valamint a tervezett
engedélyezett létszám felvétele később valósult meg, megfelelő szakember
utánpótlás hiányában -3,4 fő,
- hosszantartó betegség miatti létszám megtakarítás -3,3 fő.
Fő
Megnevezés
Átlagos statisztikai létszám összesen
Teljes munkaidős létszám
Teljes munkaidős Fizikai dolgozó
Teljes munkaidős technikus, szakmunkás
Teljes munkaidős egyéb
Teljes munkaidős Szellemi dolgozó
Teljes munkaidős vezető
Teljes munkaidős ügyintéző, előadó
Nem teljes munkaidős létszám
Nem teljes munkaidős Fizikai dolgozó
Nem teljes munkaidős Szellemi dolgozó

2020
terv

Eltérés
2020 Terv2020 Tény

2020
tény
460,9
454,0
314,0
258,8
55,1
140,0
18,0
122,0
6,9
3,0
3,9

454,2
447,0
308,0
251,8
56,2
139,0
18,0
121,0
7,2
3,0
4,2

-6,7
-7,0
-6,0
-7,1
1,1
-1,0
0,0
-1,0
0,3
0,0
0,3

A Debreceni Vízmű Zrt.-nél a 2020. évi Debreceni Vagyonkezelő Zrt. által engedélyezett
8%-os béremelés megvalósult.
A 2020. évi bérköltségünk 38,8 MFt-tal alacsonyabb a terv értékhez viszonyítva, melyet a
létszám megtakarítás (-58,8 MFt) mellett a következő tényezők befolyásoltak:
 a korábbi vezérigazgató részére 2020. 06. hóban nem tervezett teljesítménybér került
kifizetésre 9,6 MFt összegben,
 a kilépett dolgozók részére megváltott szabadság, apanap és a szakmai gyakorlatos
tanulóknak kifizetett díj nem volt tervezve, melyek összege +5,4 MFt,
 a GYED-ről visszatérő dolgozók bérének hatása +4,6 MFt.
Táblázatban részletezzük társaságunk 2020. évi bérköltség tény eltérését a tervtől. A táblázat
állománycsoportonkénti megoszlásban mutatja a különféle változások hatását a
bérfelhasználásra.
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Az állománycsoportok bére
Béreltérések okai

technikus
szakmunkás

2020-ban nem tervezett
létszám (számlalevél
kézbesítő és
közfoglalkoztatott
adminisztrátor, akinek a
bére megtérül)
bértöbblete

egyéb
fizikai

ügyintéző
előadó

vezető

részmun- részmunkaidős
kaidős Összesen
fizikai
szellemi

0

3,2

0

0,8

0

0

4

Létszámhiány, későbbi
létszámfelvétel, kilépettek,
elhunytak pótlása,
betegség miatti
bérmegtakarítás, vagy
bértöbblet (betegnek
tervezett) rövid fiz.nélküli
szabadság és egyéb

-11,9

-3,2

-25,4

-18,7

0,1

0,3

-58,8

2020-ban tervezett év
közben munkába álló új
belépők és tervezett meg
nem valósult
foglalkoztatás

-1,3

-2,8

0

3,3

0

-0,5

-1,3

Állománycsoport változás
hatása

-9,1

-1,6

9,2

1

0

1,2

0,7

A vezérigazgató részére
2019. évre kifizetésre
került teljesítménybér
2020.06. hóban került
kifizetésre és könyvelésre

0

0

9,6

0

0

0

9,6

GYED-ről visszatérő
dolgozó bérének hatása

0

0

0

4,6

0

0

4,6

Pandémia miatti 75%-os
bérkifizetés hatása

0

-0,3

0

0

0

0

-0,3

Megbízási díjak

0

0

0

0

0

0

-3,6

Tisztelet díjak

0

0

0

0

0

0

-0,3

Egyéb bér (felmentési
bér)

0

0

0

0

0

0

0,4

Megváltott szabadság,
apanap és szakmai
gyakorlatosok díja

0

0

0

0

0

0

5,4

Csökkentett munkaidős
támogatásban
megvalósult fejlesztési
idő

0

0

0

0

0

0

0,2

Alkalmi munkavállalói bér

0

0

0

0

0

0

0,6

-22,3

-4,7

-6,6

-9

0,1

1

-38,8

Eltérés összesen
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A személyi jellegű egyéb kifizetések és a bérjárulékok összege 26,5 MFt-tal
alacsonyabb a tervezetthez képest:
















A végkielégítés 10,9 MFt-tal magasabb a tervezett értéktől. Két munkavállalónk
egészségi állapota miatt a munkaviszonya megszűnt felmondással, a személyi jellegű
költségek között a végkielégítést nem terveztünk, de a céltartalék a költségre előző évben
megképzésre került. A vezérigazgató is nyugdíjba vonult, ezért a munkaviszonya
megszűnt. Számára 1,6 MFt végkielégítést fizettünk ki, melyet nem terveztük, de a
céltartalék a költségre megképzésre került.
A betegszabadság és a táppénz 4,6 MFt-tal magasabb a tervezett értéktől. A
pandémiás időszak kezdetétől (03.16-tól) megnőtt a betegségek száma a 60 éven felüli
és alapbetegségekkel küzdő munkavállalók között, januárban, illetve áprilistól
szeptemberig minden hónapban magasabb volt a betegszabadság és táppénz összege a
tervezettnél.
A biztosítás 0,4 MFt-tal alacsonyabb a tervezett összegnél, mert a tervezésnél az adott
évben számlaként előírt összeg került rögzítésre, a könyvelés a számviteli elv alapján az
időbeli elhatárolás arányos összegben történik és a munkaviszony év közben
megszüntetésre került.
A saját gépkocsi használat összege 0,8 MFt-tal marad el a tervezett értéktől az
alacsonyabb igénybevétel és az átmeneti üzemanyag árak csökkenése miatt.
A cafetéria elemek összevont egyenlege összességében 23,7 MFt-tal haladja meg a
tervezett összeget: az áprilisi kormányrendelet módosítása értelmében a SZÉP-kártya
juttatást 2020. 04. és 06. hónap között (későbbi módosítás szerint a 2020. év végéig) nem
terheli szociális hozzájárulási adó. Ezért a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. ajánlásával a
szociális hozzájárulás adó megtakarítást is a dolgozók juttatásaként kifizettük. A
munkavállalók részére adott többletjuttatás nem jelent többletköltséget, mert ez az összeg
a szociális adó soron megtakarításként jelentkezik.
A reprezentációs költség 1,4 MFt-tal alacsonyabb a tervezett értéktől, mert elmaradt a
vállalati nap és az év végi rendezvény.
A munkáltatót terhelő SZJA 3,6 MFt-tal kevesebb, mint a tervezett érték. Indoka: a
reprezentációs költségünk, egyéb adóköteles juttatásunk nem éri el a tervezett értéket,
ezért az Szja összege csökkent.
Az egyéb személyi jellegű kifizetések 5,3 MFt-tal kevesebb a tervezettől, mivel a
pandémia és a kormány által kiadott tiltás miatt alacsonyabb volt az üdülők
kihasználtsága, valamint több rendezvény elmaradt 2020. évben.
A Szociális hozzájárulási adó 53,2 MFt-tal marad el a tervezett értékhez képest, mivel
a munkavállalók egy részének pótlása nem valósult meg, továbbá, a SZÉP-kártya juttatás
után 04. hónaptól nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni és májusban kifizettük az
éves keretet. 2020. 07. hótól a SZOCHO mértéke 2%-kal csökkent, amivel nem
terveztünk, mert a módosítás a tervezés időpontjában még nem volt elfogadva
(-27,0 MFt).
Rehabilitációs hozzájárulási kötelezettség 0,9 MFt-tal alacsonyabb, mint a tervezett
érték, mert az átlaglétszámunk alacsonyabb a tervezettől: a létszámfelvételek időben
eltolódtak, valamint 1 munkavállalónk megváltozott munkaképességű lett 07. hóban, ami
által csökkent a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettségünk.
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8. Értékcsökkenési leírásból eredő megtakarítás 22,3 MFt
Az értékcsökkenési leírás összege 2020. évben 966,6 MFt, a tervhez viszonyított különbség
-22,3 MFt:
- elmaradás kisértékű eszközbeszerzéseknél (mobiltelefon beszerzés)
-8,0 MFt
- beruházások későbbre tolódása (saját számlanyomtatás,
2.sz. gázmotor és nyomásfokozó felújítás,
labor TN/TOC készülék beszerzés,
kisgépek beszerzése és szivattyúfelújítások) miatt kieső amortizáció
-10,9 MFt
- műszaki összetétel változás (szennyvíztelep intenzifikálása
nagyobb hányadban gépészetre lett tervezve,
de a tény aktiválásoknál az építmények kerültek túlsúlyba)
-3,4 MFt
9. Az egyéb ráfordítások üzemi eredményt csökkentő hatása 34,3 MFt
Az egyéb ráfordítások értéke 2020. évben 654,3 MFt, az eltérés a tervtől +34,3 MFt:
-

az értékvesztés, terven felüli értékcsökkenési leírás 0,1 MFt-tal kevesebb a
tervezettől:
o a tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenési leírása 8,9 MFt-tal kevesebb a
tervezettől: a tervezett selejtezések egy része a beruházások 2021. évre tolódása
miatt nem valósult meg (hatása -23,7 MFt). Helyettük nem tervezett selejtezésekre
került sor, melyek közül a legjelentősebbek: Debrecen Sámsoni úti vezeték (8,4 MFt),
hévíz vezeték a 471.sz. út rekonstrukció miatt (5,2 MFt). A Dósa Nádor tér
felújításához kötődő vezeték selejtezés 1,3 MFt-tal több a tervezettől.
o a követelések értékvesztése 9,0 MFt-tal több a lejárt kintlévőség-állomány és -kor
összetétel kedvezőtlen alakulásával összefüggően. A Számviteli Politika alapján az
értékvesztés képzésekor egyedileg történik a fogyasztó/adós minősítése 200 ezer Ft
felett
illetve
felszámolás,
kényszertörlés
esetén,
a
fogyasztó
teljes
adósságállományának figyelembevételével. Az egyedi minősítés miatt magasabb,
mint a csoportos %.

-

a káreseményekkel kapcsolatos egyéb ráfordítások értéke 2,2 MFt-tal több, mely a
biztosító által térített kártérítések összegének többlete: Hosszúpályiban egy hibaelhárítás
során bekövetkező káresemény biztosító által térített összege 1,6 MFt, a KZD-691
gépjármű szintén biztosító által térített káreseménye 0,6 MFt.

-

a bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok összege 19,0 MFt-tal több, melyből:
o 8,0 MFt (melyre 2019. évben 3,7 MFt céltartalékot képeztünk): 2015. éves elhúzódó,
biztosító által elévülésre hivatkozva elutasított, ingatlanban és vagyontárgyban
okozott csőtörés káresemény miatti helytállás, a perigény 9,3 MFt volt, ezzel
szemben sikerült 8 MFt-ról megállapodni kártérítésként,
o a szennyvíz bírság összege 7,6 MFt-tal haladja meg a tervezett összeget. Ezt
egyrészről a 2019. évi 2020. évben jogerőre emelkedett szennyvízbírság 6,1 MFt-tal
magasabb összege (Létavértes településnél +7,6 MFt, míg Debrecenben -1,8 MFt az
eltérés), másrészről a 2020. évre kalkulált bírság 7,4 MFt-os értéke okozott, amely
1,5 MFt-tal haladja meg a terv összegét,

-

a leírt behajthatatlan követelések értéke 2,2 MFt-tal kevesebb a tervezettől;
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-

a céltartalék képzés 41,4 MFt-tal több: a 2021. évben nyugdíjba vonuló munkavállalók
Kollektív Szerződésben szabályozott fizetendő személyi jellegű ráfordításaira, és a 2021.
évben várhatóan egészségügyi alkalmatlanság miatt megszűnő munkaviszonyokra
44,6 MFt céltartalékot képezünk 2020. évben;

-

a költségek között el nem számolt központi adók, illetékek összege 5,0 MFt-tal
kevesebb, melyből a vízterhelési díj eltérése -6,5 MFt, a közművezeték adó
vezetékhossz pontosításokból következő többlete 1,6 MFt, az innovációs járulék többlete
0,3 MFt (a 2019. éves tényleges bevétel és költségadatok alapján számított iparűzési
adóalap többletével összefüggően). A VTD-nél Debrecenben a mennyiségi eltérés hatása
+4,2 MFt, viszont a vízterhelő anyagok összetételének kedvezőbb alakulása miatt
-6,5 MFt a fizetett VTD változása, egyenlegében 2,3 MFt-tal kevesebb a díj. A térségben
-4,2 MFt a ráfordítás változás, amelyből 3,7 MFt-ot a Létavértes és Monostorpályi
megvalósított csatorna beruházáshoz kapcsolódó 50%-os kedvezmény utólagos
érvényesítése, valamint -0,9 MFt-ot a 2019. évben csatlakozott településeknél a
vízterhelő anyagok összetételének kedvezőbb alakulása okozott. Ez az érték Nyírlugos és
Biharkeresztes települések szennyvíz kezelésénél kedvezőtlenebbül alakult, így 0,4 MFtos tervet meghaladó többlet kötelezettség keletkezett.

-

a költségek között el nem számolt helyi adók többletköltsége 2,0 MFt a 2020. éves
tényleges bevétel és költségadatok alapján számított iparűzési adóalap többletével
összefüggően,

-

a TAO és a társadalmi szervezetek támogatása 1,1 MFt-tal több a tervezettől, ami a
Debreceni Labdarúgó Akadémia részére nyújtott többlettámogatás a többlet eredmény
függvényében;

-

az ingyenes eszközátadás 24,1 MFt-tal kevesebb, mivel nem kerültek átadásra az
Észak-Alföldi vízminőség javító program keretében megvalósított eszközök (áthúzódik
2021. évre).
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A 2020. évi teljesítménybér feltételei teljesítése értékelésének összefoglalása
A Debreceni Vízmű Zrt. 2020. évi, Igazgatóság által elfogadott üzleti tervében szereplő
üzemi eredménynek a teljesítése, mint kitűzött teljesítménybér feladat teljesült.
A teljesítménybér alapja:
a 2020. évi üzemi eredmény üzleti terve

13 039 eFt

a 2020. évi üzemi eredmény összege

116 215 eFt

a 2020. évi üzemi eredménynek
az üzleti terven felüli összege

103 176 eFt

A teljesítménybér mértéke:
A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Javadalmazási Szabályzata alapján
az alapbér 30 %-a mely 2020. évben II. félévre vonatkozóan
(6 hó * 1 400 eFt/hó * 30%):
2 520 000 Ft
A teljesítménybér fizetés feltétele, a 2020. évi üzemi eredmény tervének teljesítése
megtörtént.
Kérem a teljesítménybér feltételei teljesítésére vonatkozó önértékelés elfogadását!
A Debreceni Vízmű Zrt. Vezérigazgatójának teljesítménybér teljesítésének értékelése,
kifizetésének engedélyezése a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága pozitív döntését
követően a Társaság Közgyűlésének jogköre.
Kérjük az FB-t véleményével támogassa a jövedelem kifizetését!
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