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Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése 

 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 

 

Ügyiratszám: 20/1-482/2021. 

 

 

 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

440/2021. (VI. 9.) kgy. határozata 

a Fejérvíz Zrt. közszolgáltatási tevékenység mérése kritériumrendszerének és a 

tulajdonosi beszámoltatás módszerének módosításáról  

 

 

1. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint 

a) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében a Kormány a 2021. február 8-án hatályba 

lépett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről 

szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére veszélyhelyzetet 

hirdetett ki;  

b) a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény megállapította 

a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat;  

c) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.” 

d) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése többségi tulajdonosa a 

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz-és Csatornamű Zártkörűen Működő 

Részvénytársaságnak (továbbiakban: Fejérvíz Zrt.)  

e) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 329/2017. (IV.28.) számú 

határozatával döntött a határozat 1. sz. melléklete szerinti közszolgáltatási tevékenységének 

mérésére alkalmas kritériumrendszerre, a 2. számú melléklet szerinti intézkedési tervre, a 3. 

számú melléklet szerinti monitoring rendszerre és a 4. számú melléklet szerinti 

eladósodottsági mutató számítására vonatkozó javaslat elfogadásáról. 

f) A kritériumrendszer aktualizálása az elmúlt évek tapasztalatai alapján indokolttá vált, a 

Fejérvíz Zrt. szakmai javaslatait is mérlegelve kidolgozásra került a jelen határozat 1. számú 

melléklete szerinti, aktualizált kritériumrendszer. 
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g) A 329/2017. (IV.28.) számú határozat 4. számú melléklete szerinti eladósodottsági mutató 

számítására vonatkozó rendelkezés további alkalmazása nem szükséges, javasolt ennek 

visszavonása. 

h) Javasolt az új kritériumrendszer mielőbbi elfogadása annak érdekében, hogy a 2021. első 

féléves beszámolóra már ennek alapján kerülhessen sor. 

 

 

2. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként - tekintettel 

az 1. pontban leírtakra - a Fejérvíz Zrt. közszolgáltatási tevékenységének mérésére vonatkozó 

kritériumrendszert jelen határozat 1. számú melléklete szerint elfogadom azzal, hogy  

 a jövőben a közszolgáltatási tevékenységről szóló beszámolót - beleértve a 2021. első féléves 

beszámolót is - ezen kritériumrendszer szerint kell elkészíteni, 

 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 329/2017. (IV. 28.) számú 

határozata 1. és 3. pontját visszavonom. 

 

 

3. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

 

Felelős: dr. Cser-Palkovics András polgármester 

  dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző 

  Laczi Péter Fejérvíz Zrt. vezérigazgató 

  Sulyok János Társaságfelügyeleti irodavezető 

  Radics Józsefné Városüzemeltetési és Közműellátási irodavezető 

 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

 

Dr. Cser-Palkovics András Dr. Bóka Viktor 

polgármester címzetes főjegyző
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A FEJÉRVÍZ ZRt. IVÓVÍZ- ÉS SZENNYVÍZ CSATORNA 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK MÉRÉSÉRE 

ALKALMAS KRITÉRIUMRENDSZER  

 
 

A. A FEJÉRVÍZ ZRt. által ellátott ivóvíz- és szennyvízcsatorna közszolgáltatás 

színvonala értékeléséhez szükséges szakmai követelmények mutatószámai: 

 

1. Víziközmű-szolgáltatást érintő elégedettség mutatószáma: 

 

1000 fogyasztási helyre jutó, beérkezett megalapozott számlareklamációk számának 

meghatározása féléves és éves időszakokban (bemutatás értékadatok és diagramok alapján). 

A féléves adatokat mindig az előző I. és II. félév, az éves adatokat mindig az előző év 

adataihoz viszonyítjuk, és külön csoportosítjuk Székesfehérvár, valamint a vidéki 

üzemmérnökségek (Bicskei, Kőszárhegyi, Móri, Sárbogárdi üzemmérnökség) tekintetében.  

 

Számítása: 

 

 

MRSZfélév, év =  * 1000 

 

 

 
MRSZfélév, év = 1000 fogyasztási helyre jutó megalapozott reklamációk száma a vizsgált időszakban 

(db) 

 

MRfélév, év = Megalapozott reklamációk száma a vizsgált időszakban (db) 

 

ÖFHfélév, év = Fogyasztási hely szám a vizsgált időszak végén (db) 

 

 

Határidő: féléves adatoknál tárgyév augusztus 31., éves adatoknál tárgyévet követő év március 31. 

Felelős: FEJÉRVÍZ ZRt. vezérigazgató 

 

 

 

 

2. Üzemeltetési hiányosságra visszavezethető, bejelentett vízminőségi kifogások 

számának alakulása 

 

1000 lakossági felhasználási helyre jutó, üzemeltetési hiányosságra visszavezethető, 

bejelentett vízminőségi kifogás számának meghatározása vállalati szinten, féléves és éves 

időszakokban (bemutatás értékadatok és diagramok alapján). A vállalati összesen adatoknál a 

féléves adatokat mindig az utóbbi három félév átlagának, az éves adatokat mindig az utóbbi 

három év átlagának adataihoz viszonyítjuk. 

Az adatokat a 2021. évtől külön csoportosítjuk Székesfehérvár, valamint a vidéki 

üzemmérnökségek tekintetében. A bázisértékeket – az összesen értékhez hasonlóan - ezen 

adatok vonatkozásában fokozatosan építjük be. 

 

 

MRfélév, év 

ÖFHfélév, év 
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Számítása: 

 

                                  

ÜVKSZfélév, év  =     * 1000 

 
 

 
ÜVKSZfélév, év = 1000 lakossági felhasználási helyre jutó üzemeltetési hiányosságra visszavezethető 

vízminőségi kifogás száma a vizsgált időszakban (db) 

 

ÜVKfélév, év = Bejelentett (a fenti hibára visszavezethető) vízminőségi kifogás száma a vizsgált 

időszakban (db) 

 

ÖLFfélév, év = Összes lakossági felhasználási hely száma a vizsgált időszakban (db) 

 

Határidő: féléves adatoknál tárgyév augusztus 31., éves adatoknál tárgyévet követő év március 31. 

 

Felelős: FEJÉRVÍZ ZRt. vezérigazgató 

 

 

 

 

B. A FEJÉRVÍZ ZRt. által ellátott ivóvíz- és szennyvízcsatorna közszolgáltatás 

szakmai feladat-ellátás gazdaságosságának, hatékonyságának mutatószámai: 

 

 

1. Elektronikus számlát igénybe vevő felhasználók számának aránya a felhasználási 

helyek számához viszonyítva 

  

Az elektronikus számlát igénybe vevők arányának meghatározása a vizsgált terület 

felhasználási hely számához viszonyítva, féléves és éves időszakokban (bemutatás 

értékadatok és diagramok alapján). A féléves és éves adatokat mindig az előző időszak 

adataihoz viszonyítjuk, és külön csoportosítjuk Székesfehérvár, valamint a vidéki 

üzemmérnökségek tekintetében. 

 

Számítása: 

 

 

ESZFAfélév, év =  * 100 

 

 

 

ESZFAfélév, év = Az elektronikus számlát igénybe vevő felhasználók aránya az összes 

felhasználási helyhez viszonyítva (%) 

 

ESZFFfélév, év = Az elektronikus számlát igénybe vevő felhasználók összes darabszáma, a 

vizsgált terület vonatkozásában (db) 

 

ÖFHfélév, év = Felhasználási hely szám a vizsgált időszak végén, a vizsgált terület tekintetében 

(db) 

ÖLFfélév, év 

ÜVKfélév, év 

ESZFfélév, év 

ÖFHfélév, év 
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Határidő: féléves adatoknál tárgyév augusztus 31., éves adatoknál tárgyévet követő év 

március 31. 

 

Felelős: FEJÉRVÍZ ZRt. vezérigazgató 

 

 

 

2. Tisztított szennyvíz határérték feletti vízminőségi paraméter szám alakulása 
 

Határérték feletti szennyvíz minőségi paraméter-szám alakulása az összes vizsgált szennyvíz 

minőségi paraméterhez viszonyítva, vállalati szinten, féléves és éves megjelenítésben. A 

vállalati összesen adatoknál a féléves adatokat mindig az utóbbi három félév átlagának, az 

éves adatokat mindig az utóbbi három év átlagának adataihoz viszonyítjuk.Az adatokat a 

2021. évtől külön csoportosítjuk Székesfehérvár, valamint a vidéki üzemmérnökségek 

tekintetében. A bázisértékeket – az összesen értékhez hasonlóan - ezen adatok 

vonatkozásában fokozatosan építjük be. 

 

 

Számítása: 

 

 

HFSZVPAfélév, év =      *100 

 

 

HFSZVPAfélév, év  = Határérték feletti szennyvíz minőségi paraméter-szám alakulása (%) 

 

HFSZVPfélév, év = Határérték feletti szennyvíz minőségi paraméter száma (db) 

 

VSZPfélév, év = Vizsgált szennyvíz minőségi paraméter száma a vizsgált időszakban (db) 

Határidő: féléves adatoknál tárgyév augusztus 31., éves adatoknál tárgyévet követő év 

március 31. 

 

Felelős: FEJÉRVÍZ ZRt. vezérigazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HFSZVPfélév, év 

 Hn.év VSZPfélév, év 
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3. Követeléskezelés hatékonysága 

 

A társaság követeléskezelési munkáját, annak hatékonyságát jellemző tevékenységek 

mennyiségi, értékbeli bemutatása, a tárgyév és az azt megelőző két év közötti változások 

tendenciáinak elemzése. Az adatokat a 2021. évtől külön csoportosítjuk Székesfehérvár, 

valamint a vidéki üzemmérnökségek tekintetében. A bázisértékekhez való hasonlítás – az 

összesen értékekhez hasonlóan - ezen adatok vonatkozásában fokozatosan kerül kialakításra. 

 

A változás elemzés az alábbi jellemzők alapján készül: 

• A. Fizetési meghagyások mennyisége (db) és értéke (eFt) 

• B. Megindított végrehajtási eljárások mennyisége (db) és értéke (eFt) 

• C. Kiküldött felszólítások száma (db), kivetett felszólítási díj mértéke (eFt) 

 

Határidő: féléves adatoknál tárgyév augusztus 31., éves adatoknál tárgyévet követő év március 31. 

 

Felelős: FEJÉRVÍZ ZRt. vezérigazgató 

 

 

 


