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VEZETÓI ÖSSZEFOGLAIÓ

Á távhószolgátatás energetikai, köínyezetvédelmi és szociáLis szempontok alapján
íó.lkiiiözhetedeí1 eióflyeinek fenntartásához a jogszabál.i ketetek 201 1_tól folyamátosan
bevezetésrc keriiltck,
Üzleti tervünk összeálütása a válalkozásrrnkra énénves, a tcn, készítésénck iclópontjában hatályos
vátozat ígl,elembe véteiér,cl kerüt sor.
Áz új orszálps szabálvozási környezet gazdákodásunkba történő bcépírcse mellctt kiemelkedó
fe]ader a rczsicsijklicntósbói artridó feladatok maracléktalan elr,éprzóse, iüewe g.rzclálkldásunkat
,,iapr.ró.n mr35,r_-ruzó íoldFaz kcre.Ledelrni .zerz,]de..lÁnr;,s megkörésc,
Stratégiai céljaink ktizé wtozik a vcr.ói dégedetrség nóvelése. A hel],,iségck hófogyasztásának
szabá\-ozhatóságát teljes i<jrúefl megleíemtettiik, ig1, az igénveknek megleleló hóméísé]{letet
biztosithatják fogyasztóink, saját igenyeik és életkörijlmén}-cit s2eíint.
Tá4x,évi tcniink foottls feladata a rentábiJis gazdálkodás megv:rlósiuisa az eLvárt ben:házások és
karbanrartások clvégzése melletl' A te§nek összhaqgban kelI leaoie Kisr,,árda Város
Önkotmányzata költségvetésében meghatáíozott itán_r,elvekke1, céikitúzéseLke1,



III.

KISVÁRDÁI KÓZMÚ SZOLGÁITATÓ KFT
RÖVID BBMUTÁTÁSA

,,\ távhószolgátatást és távhó teímelést, mint he\i közszolgáltatást Kisvárda terüietén, a Kisvfut]a
Vfuos Órrkotmányzata a Távhószolgáltauísrrll szólti 2005. évi X\{ , töwény hatávos
ícnde.lkezései a]apján engedélyes útján köteles biztosítani.
Ezt a fe.ladatot a MagvarEí'etglaíJ|-1ata] 712/2012- (tetmelői),711 /2012. (szolgáltatói)
hauírozatával en;pdéll,ezte,

1. A vállalkozás aiapadatai

múliiidési forma: Kotlátolt Fele}ósségri Társaslrg
rrrJ_jJuno.: I00ooKisv"irdaVirnsOnkormánvzarr
töfi,ényes kéPviseló: Bm\.ics Endíe ű$,\,ezetó
a vállalkozás neve: KISVÁRDAT KoZ},ru SZoLC,\L1ÁTO Koíhtolt Felelósséoű
1'ársaság

a vállalkozás székhelye: 4600 Kisvárda, Piac u,5.
a r,-állalkozás bejegyzés e: 2011.06.23-

,- a válla.lkozás fó tevékenysége: M.n,s, e€§/éb szakmai, tudományos, műszaki tev_

- melléktevékenysége: Góz , melcgvíz szo$talis
: Villanvszere]és

Vizgáz-,fttésszerelés
Egyéb befciező építés
Ingadan bétbeadás, üzemeltetés

- Elérhetóségek:
f'elefon; 06 451410 070
Frx 06 45/410 789
Intemel rr,w.w.kisvatdaikozmu.hu
Emait kisvarda,kozmu@externet,lru

2. A vállálkozá§ története

Kisvárda Vfuosában 1974, októberében induit eI a távhószolgátaiis a Viosi Költségvctósi
üzem kezelésében.
1982 bcn a tcvékerrység á&eíüt az ekkoí megalakult megyei Távhószolgátató vállalthoz,' 1992_t6] ismét a város rulajdonába és kezelésébe került a s7ols,át2tás a Vá.osü7eficltetés]
Tntézmáry keretei közöft, és G}, rizemelr 2004-ig, a Várda-Távhó Kft. megalaku{asirg.



A Várda-'l'ávhó Kft a 'lávhószolgíltanásról szóló 2005, évi XVIII. törvény alaplan,
engcdélyes lárta el fcla d^talt 2012.06.30-ig.

Tulajdonosi dijntés alapján töíténik 2012,07,01 től a Kisvárdei KöZmú Kft.
közreműködésévcl a rávhószolgátatás biztosítása,
Fi]ldgáz !úzelésú hrjtenneló berendezésekben állitiulr eló a hóenergiát és ezt száüt,juk és
osztiuk el fogvaszt(]ink .észéte,
1240 lakás és 22 lntérínény és eg,!éb kö7ülcti fogyaszró fútósór
mclcgvízdlárását biztosítjuk. Az összes fútött léptérfogat 158257
mclegvíz elóálliás 1O 000 m3
Á hó szálütás mclcgríz hóhordozó közcglcl, dóntócn tcrcpszint alatt r.2sbcton
védócsetorflában elhelyczett távfűtési vczetékcn löíténik. Á primcr rendszcr névleges
nyomása 5 bar, a hófokiépcsó 110/70 C
A r,árosi tár,r,ezeték hossza 7,,l km. A hó fogyasztók közvetert módon csatlatoznak a távhó
háózalía 19 db hő kijzponton keresztiil,

^ 
hóköz|ontok távfelüglrleti fend§zeíben múködnek attomatikus flités és használati

meleg 
"-íz 

szabár.t;zással.
Fop5,,asztóink iltési elszánolása hómennrisi5.rnórón jllctr.e hófclhasználással arányos frltési
költségosziíj íendszeírcl tajrrénik.
J,akossági és közüeti fogyasztójol*al állandó személr.es kapcsolatban áJlunk ügyfólszolgálati

irot]ánkban, ezek me]lett táiékozaeisukra lclhasznájuk a városi média eszközeit.
Lalró$úIéseken ájékoztetást adunk, intézmétryi fog,lzsztiinkkal személvcs kapcso]atot
Lzíunk,

A Kisvárdai Közmú Szolgáltató I{ft, tevékenl,ségének jogi kereteit hclvi szintcn a l{isvárda
Város onkormánvzatának 28 /2015. Yry.29.) íendelete biztosítja,

YaIaminl has7náIati
1m3, éves hasznáati



Iv.

üZETI KöRN\€ZET

Á haósági áí koflátoztá, illetv€ befo\ásolja gazdáJkodásrrnknalr bevételi olrtrtát, lg azt rz
árbcfagvasztáskor érvónlücn 1óró ár illcwc a 2013, jrÍruáf 01,_tó] bcvczctctt 107o,os, a 2013,
november 01. tól bevezelett 11,1 7o-os valamint a 2104, novemberrói bevezetett átcsókkenés
határozza meg.

^ 
nemze€azdasági köínvezetben az energia beszálitói áak és a szabályozási köfiyezet

r,áltozásána} hekúkrrssága az cletga beszerzési oldalon a koíábbi évek tíefldienek
megfeielőeíl többletkadásokat indukálhama\ az ijzlcti éwben az üz]eti credmény, valamint a
múködési cash florv csöklrenósé}rez a tetvtól eltéró úzleti ererlménl.hez vezeüetnek,

,^ foÉ},asztók általi szabályozhatóság megteíemtésc és az energia lclhasználás mérsék]ése
érdekében elósegítjük a szltI;alyozhztac:an, ela.v-ult fűtésj, használati melegviz tendszerek
mcgújulását.
Ennek eredménye a logyasztókná elérheló me$2kafitások meilett jelentős köínvezetvédelmj
etónyökkel járnak es,ütl A csökkenó energiahordozr, fe]hasznjlis hatisir.r ker.esebb
károsanyag kbocsátás rórtónik, mdy mcgakadályozza a város klímájárrak romlását.

v.

MARKETING TERV

Célkitúzésként a fogyasztói elógedetrség biztosítása, a piac megtalása érdekében végzendó
feladatokat határozza meg

- Folx,asztói elszámoláso\ számlázás értelmezésc, kommurri}ációja
_ FogJ.asztók íendszeíes tájékozt2tlsa (iosjzabály, rendeleg változás)
- Múszak, szakmai tanácsádás
- ügyfélszolgátatfejlcsztése
- Kindévóség csö}.|cfltése érdckében tö.rénó felaclatok kommunikációja
- "Iávh§szolgáutás kőmyezetvédelni je]efltóségónek kommunik;'icióia



vL

rör-rsBcrÉrBr,pK És FoRGAI}{I ADAToK TER\,EzEsE

Költ§égtételek:
Á ie*ünl a költségcket és forg,alrrri adetokat havi bontásban L2ítalmazze, Ezen tételck idóbeli
elosztását a külsó hómérsékler a]a]<ulásábóI, ille,'e röbb ór-es iizeml"itcü rapasztalatból iehet
meglatározni.

Az eredmény lcvezetést rnérleg szerkezctű bontásban a 2. szánú me]léklet taítalmz z^.

Kiiltségteí\,1inket ösSzköltség típusír credmén). kmutaiás szerinti bontásben a kö.!.etkczó lételek
t^ft^ll]r1^z2ák:

Ánvagköltség 18,{ NI]i
I]bb6] gá2 enelgia költség 143 N]íllt

Jatitás, karbantartás 44 MFt
Eglób szolgáltatás B MFt
Szcmélvi jeLlegú rát 4_,lN,íFl
IJgr éb ráiordításrlk 5 N{eI.t

Egr'éb úfordíris killtségén szerepel az adó jc eglj köitségünk, cnergiaadó, iparúzési adó, közmú

szcrzódésscl

fajlagos hó

Bnergia költsé$erv.

Gázeletgia beszetzósre 201E, októbcr 30.ig érvénl es lóldgáz krreskedclmi
rendclkezünk. A gázár elszámolás az fix forlnt elapú.
lz crrcrgiamenny,iség merrnyiség számíásánÁ az el(lző évek árla.a]rómérsékletét cs
felhasználásokat vetnik fipl,elembe.

Villamos cnergia igéfi,ünket szifltén szabadpiacrói biztosítjuk. 2018 ó're érvénr.es kereskec]elmi.,,wude..ll r.nJelkcz,rr}. az .rlenlcre. v:ll.r.ros .rcrei.l re]hs.,njli. i,.er k,i:l-cgnerr pon|,,.
terl ezését res7i lehetóvé.

Vízkijltséíunk döntó háladát a haszoáati melegvíz clóállitásra fcliasznált mennr.iség jelenri, ami
L], 1nró n-crri he" -nf,rhh .7rm|',;r.t ].( ni|,



Személyi jellegű ráforűtá§ok teívezé§e,

A 2017 évi ádagos statisztikai állománli létszám 11 fő volt, 2018-íe tervezett létszámunk 10 fó.
A bérkóttségiinkei ós járuli,kait jogszabáyi elóirások és szezódések Ég},elembe\,éte]ével hávonta
teívezzük.
TársaságLrnk 2017 évbcn minden munkaváliatóját egl ségesen 120.000 Ft i]sszegú keclvezményes
adtizású béren kívü juttatásban részcsíti.

Forgalom tervezés.

Társaságunk árbevételének meghatározása a teívezós legfontosabb íésze.
Ertékcsítési adtok 2 költségtervez hasonlóarr havi bontásban kerri]nek meghatározásn, fogvaszói
kaEgóíiánként.
Li,zcn,. teívfejezet fontos szercphez jut egész év folyamán, hiszen dönt6en befol1ásolja
]jkvld:úsinkll 

!19s_ az anyagkaliségck és igénlóevett szolgiltatások felhasználása kapcsán is.
Áz Áfa tö§ény 2010 évi vátozása értelmében a táyhő e)látÁs az 5 ah-os kedvezményes a<Józás alá
esi§ aIrri a fogyasztók izetóképességét kedvezótn beiolyásolja.
2018 éróen is lehctóség vafl a l^kossági hófogyasztás után, tárüóátámogatás igénvlésére,

vII.

LIKVIDITÁSI ÉS TÓIGSZÚKSEGLETI TERVEK

Á terv készitésénél fig,elembe T,ettrik a mindenkori távhő támogarási íefldszeí szabáyozásána}yaiozásáL
Á támogatási rendszett érintó változások, iiletve a gazdasági vásfu hatása úgy a lakossági rnlrri al
eg_véb fogyasztói katcgódában a kintlévósések navekedéséiercdménvezi.'
Likviditásunk megórzésében íendkfi,ül fontos behajtasj rtr-ekeni segiink ereLtményességének
fokozl.a, s;ijL mrgurLk vcgc,,,,úk c7, r tcvikcn..é8cr,
Beiéptlink 

,a, 
Magyar l{özjeg;zii Kamara onLinc rendszerébe, melv felgt orsította a ízetési,

végreha j tási foiya:rratot,
'Iársasálgnt energetikai feilesztését érinló beruh ázásokat pztyázai ítolkívánjuk megvalóít íli, .



VíII-

BBRUHÁZÁSI ES FBJI§SZTESI CÉLOK

1,) 3 Mw teljesírménvú, biomassza tüzelésú melegvíz územű kazán telepitése,

2.) I]-sz- hóközpont-Tompos úd lg.8. kijzölti vezeték csetéjc.

3) Központi telephely belsó úthálózat asrfaltozása,

4) Primer aknák felújítási munkái,

Ix.

KARBANTÁRTÁSI TERV

Gépészeti berendezések e]lcnórzésének ós kaíbzrrtaításánák íendje
2018. június 01 és 2018. szeprember 15 között

Az ellenórzést és l.crbantafiást a kaz ánkezeló karbanraítók \,ég"z]k.

Á katbantartási munkák a kór,etkezó mrrnkafolyamatokat taftal.nazzáki

- Hócseráók és I IN{V bojlaek tisztítása
szerclvéníek tömitése

- e]ektfomos hálóZat, szabályzók és automatita karbantartása

- c]eirromos.zekrérrlcl. i.rrbanrar r.l
- szúrók tisztitása

érzékelók eilenórzése

- aknák víztelenítése
.7cr( '\ énfek cl]eíór,,el . , .edegcs c:e.éje

- épülctekállagmcgóvása

- egyéb gépek javítása

- számíástecbrrikai és c$tb eszközök iavítsa
Iaz.nhJzi rechnolo§.il Lalb rr r:nas,l
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JEGYZOKONYV

Készült: 20187. március l9.- én , Kisvárda, Piac út 5. (Kisvárdai Közmű
Szolgáltató Kli. központi telephely)

Tárgy: ,,Kózmű Szolgáltató" Kft. Felügyelő Bizottságának ülése

Jelen vannak: Kúlön jelcnlóti ív szerint

Matus Attila FB t€ ajelenléti ív alapján me}állapitja ahaíáEozatképességet.

A meghívóban egy napirendi pont szerepel:

Napirendi pont:

1. pont: A Kisvárdai KöZmű Szolgáltató Kft. 2018. évi üZleti ten/ének
megtáígyalása.

Előadó: Bravics Endre ügyvezető

Napir€ndi pont megtárgyalása:

Matus Attila FB tag:

Kéri, amennyiben javaslat módosításra nincs, a Közmű Szolgáltató Kft. 20l8.
évi üzleti tervének ellogadását,

112078. sz. határoz^t:

A T'elügyelő Bizott§ág egyhangú igen szavazatta| a Kisvárdri Közmű
Szolgáltató Kft 2018. évi üzleti tervét elfogadja.

k.m.f.

ká,R :Á Balázs
j.k.v. hitelesítő . hitelesító



JELENLÉTl ÍV

A KisVárdai Közmű Szol8áltató Kft,2018. máju5 19.-én me8tartott Felü8yelő Bizottsá8i
üléséről,

kovács László

Maklári Balázs

Matus Attila


