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1. A cég tevékenysége 

 

1.1 Városfejlesztés 

 

1.1.1 Projektmanagement 

 

Projektek: Pályázati úton megvalósítandó, külső finanszírozási fejlesztési beruházások 

 

Tevékenység:  

- projektelőkészítés 

- projektbonyolítás 

- tervellenőrzés 

- műszaki ellenőrzés 

2012. évben tervezett projektek: 

- Városközpont:  elszámolási szakaszban, tervezett vége 2012.04. 

- Pitypang Óvoda:  elszámolási szakaszban, tervezett vége 2012.02. 

- Híd Családsegítő:  megvalósítási szakaszban, tervezett vége 2012.07. 

- Pitypang Bölcsőde: előkészítési, tervezési szakaszban 

- Szivárvány Óvoda:  előkészítési szakaszban 

1.1.2 Kis projektek lebonyolítása 

 

Kis projektek: A városi infrastruktúra fejlesztését célzó, saját finanszírozású fejlesztési 

munkálatok. 

 

Tevékenység:  

- projektelőkészítés 

- projektbonyolítás 

- tervellenőrzés 

- műszaki ellenőrzés 

 

2012. évben tervezett kisprojektek: 

- Városi szilárd burkolatú utak felújítása 

- Nem szilárd burkolatú utak stabilizálása 

- Kert utcai híd/áteresz építése 

- Intézmények szükséges energetikai felújítása 

- stb. 

 

1.1.3 Vagyongazdálkodási feladatok 
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- Polgármesteri Hivatal tevékenységi körével egyeztetendő, később meghatározandó 

feladatok 

 

1.2 Városüzemeltetés 

Feladat: városi intézmények és közterületek fenntartása 

Tevékenységi körök: 

1.2.1 Közterület-fenntartás 

- közutak, hidak, járdák fenntartása: takarítás, síkosságmentesítés, állagmegóvás 

- nyitott csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartása 

- játszóterek fenntartása 

- rendezvényekre való felkészítés 

1.2.2 Zöldterület-fenntartás 

- közutak környezete 

- középületek környezete 

- parkok 

- játszóterek 

- egyéb 

1.2.3 Köztisztaság 

- utcai hulladékgyűjtők ürítése 

- közterületi kommunális hulladék gyűjtése 

- közterületi zöldhulladék gyűjtése 

1.2.4 Épületfenntartás 

- önkormányzati tulajdonú lakások karbantartása 

- önkormányzati tulajdonú intézményi épületek fenntartása 

1.2.5 Piacüzemeltetés 

1.2.6 Kisegítő tevékenységek 

- gépjármű- és géppark fenntartása 

- anyagbeszerzés 

 

1.3 Városenergetika 

 

Városi intézmények és közterületek közszolgáltatási ellátottságának biztosítása, fenntartása 

 

1.3.1 Közszolgáltatási szerződések felülvizsgálata 

1.3.2 Közszolgáltatási szerződések módosításának és megkötésének előkészítése 

1.3.3 Közüzemi fogyasztás regisztrálása, felülvizsgálata, jóváhagyása 

1.3.4 Felújítási javaslatok 
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Megjegyzések a szervezeti felépítéshez: 

- A projekt-management költségei a jelen állapotból kiindulva, a teljes évre 

vonatkozóan szerepelnek a számításokban – leépítés esetén a költségek arányosan 

csökkentendők (ugyanakkor feladatbővülés esetén személyi és/vagy dologi 

költségeket tervezni kell) 

- A projektek és kis projektek számának és volumenének várható alakulása 

meghatározza, hogy a projekt-management saját alkalmazottakkal vagy szerződött 

partnerek segítségével látható-e el gazdaságosabban. 

- A fizikai állomány létszáma a mai állapotot tükrözi. A jelen létszám, a jelenlegi 

képzettséggel és eszközállománnyal a városüzemeltetési alapfeladatok megoldására 

képes. Új gépek beszerzése esetén új képesítésű kollégák felvétele (csere) szükséges. 

Új feladatok tervezése esetén az állomány fejlesztése (csere, képzés) szükséges. 

- Az esetlegesen az intézményeknél illetve a városüzemeltetésnél dolgozó közcélú 

foglalkoztatottak helyzetének tisztázása szükséges. Amennyiben az általuk végzett 

feladatokat a személyi állománynak kell átvenni, fejlesztésre van szükség. 

- A város-energetikai feladatok előreláthatóan 1/4-1/3 státusz igénybevételét 

indokolják. 

- A megnövekedett létszámra és a tervezett, ellenőrzött működés biztosítására 

tekintettel (részmunkaidős vagy megbízott) pénzügyi ügyintéző/asszisztens 

közreműködése szükséges. 

- A vagyongazdálkodási feladatok megosztása a BVV és a Hivatal között mielőbb 

rendezendő. 
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2. A cég felépítése 

 

 

2.1 Feladatellátás: 

- I. vezetői szint: 

ügyvezető – 1 fő 

pénzügyi munkatárs – XY  

könyvelés – külső v. 

bérszámfejtés – külső v. 

adminisztrátor – 1 fő 

- II. vezetői szint: 

városüzemeltetés – 1 fő 

városfejlesztés – (üv.) 

városenergetika – (üv.) 

ügyvezető 
igazgató 

város-
energetika 

város-fejlesztés 

vagyon-
gazdálkodás 

projektek 

kisprojektek 

város-
üzemeltetés 

közterület-
fenntartás 

köztisztaság 

épület-
fenntartás 

kiseg.. 
tevékenység 

kertészet 

adminisztráció pénzügy 
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- munkatársak: 

városüzemeltetés 

 épületfenntartás – 2 fő, 2 mb. 

 kertészet – 1 fő 

 köztisztaság – 3 fő 

 közterület-fenntartás – 4 fő, 2 mb. 

 piacüzemeltetés – 2 mb. 

városfejlesztés 

 projekt – 1 fő 

 projektadmin. – külső v. 

 vagyongazdálkodás – 1 fő 

városenergetika 

 (üv.) 
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3. Költségek 

 

A költségek tervezése az alábbi adatok figyelembevételével történt: 

- BVV Kft személyzeti állománya 

- személyi bérek emelése az elvárt emelésről szóló kormányrendeletnek megfelelően – 

nettó emelést NEM tartalmaz 

- cafeteria intézménye a költségvetési lehetőségek figyelembevételével, minimális 

szinten tervezett 

- közüzemi díjak a tervezett és bejelentett tarifa-emelésekkel 

- üzemanyag-árak a tervezéskori színvonalon (2012.02. hó) 

- intézményi költségek a lehetséges helyeken becsültek, máshol tényadatok alapján 

számoltak 

- a karbantartási költségek egyes intézmények saját költségvetésében szerepelnek  

- a kommunikációs költségek a tervezett új szolgáltatási szerződéseknek megfelelőek 

- a járműpark költségei esetleges cseréket illetve a tervezett beruházásokat nem 

tartalmazzák 

- a személyi kiadások terén az elvárt béremelés esetén járó szociális-hozzájárulás-

kedvezmény külön tételként szerepel 

A főbb mutatószámok a következőek: 

- Városüzemeltetés költségei:     50.057 eHUF 

ebből       

közterület-fenntartás    21.330 

síkosságmentesítés/útkarbantartás  10.693 

köztisztaság     9.488 

panaszkezelés/ad-hoc ügyek   8.545 

 

- Épületfenntartás költségei     90.155 eHUF 

 

- Projektmanagement költségei     14.130 eHUF 

 

Költségek összesen:      150.284 eHUF 

 

Beruházások tárgyévre eső forrásigénye:     10.711 eHUF 

 

A költségek a feladatmeghatározás változtatásával módosíthatók. A feladatmeghatározás alapjai a 

korábban kidolgozott munkatervek: 

- zöldterület-fenntartási munkaterv 

- nem szilárd burkolatú utak felújítási munkaterve 

- téli felkészülés munkaterve 
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4. Bevételek 

A tervezett bevételi források: 

- élelmiszer-piac 

- iparcikk-piac 

- mezőgazdasági jellegű munkák külső megbízóknak (fűnyírás, favágás, zöldhulladék-

szállítás) 

Egyéb bevételek a jelenlegi eszközparkkal és személyi állománnyal reálisan nem 

tervezhetők. 

Az éves külső bevétel a fenti tevékenységekből kb. 5 mio HUF + ÁFA szinten várható. 

  

5. Fejlesztések 

- Univerzális munkagép: 

A közterület-fenntartási munkák hatékonyabb elvégzése csakis egy univerzális 

munkagép beszerzésével valósítható meg. Az előzetes piackutatás alapján tervezzük 

egy kb. 50 LE teljesítményű traktor beszerzését, mellyel hóeltakarítás, sószórás, 

fűnyírás és egyéb kisegítő munkák végezhetők. A beruházás összköltsége kb. 12,5 

mio HUF bto. A gép vásárlása a források rendelkezésreállásának függvényében 

leasing-konstrukcióban is megvalósítható.  

- Egyéb gépek: 

kézi és gépi fűnyírók szükségszerű cseréje 

hidraulikus szemétprés (tároló-edények jobb kihasználása, költségcsökkentés 

érdekében) – 1 éven belül megtérülő beruházás 

a megfelelő szintű szakipari munkák biztosítása érdekében kéziszerszámok és 

eszközök vásárlása szükséges 

- Telephely  (külön költségvetési hozzájárulást igényel): 

A BVV városüzemeltetési telephelyének hasznosítása az Önkormányzat kiemelt céljai 

között szerepel. A jelenlegi ingatlan a műszaki eszközállomány és a hozzájuk 

kapcsolódó kiszolgáló egységek, valamint a szociális helységek áthelyezésével 

felszabadítható. Vagyongazdálkodási szempontból az egyenleg kb. 24 mio HUF. 

- Számítástechnika: 

elavult file-szerver cseréje  

2 db munkaállomás cseréje  

- Járművek (külön költségvetési hozzájárulást igényel): 

a jelenleg használt Mercedes tehergépkocsi  cseréje szükségszerű  

az egyik mikrobusz cseréje összkerékhajtású szállítógépkocsira javasolt 

 

A jelenleg nem használt Gazdy tehergépkocsi értékesítése – kihasználatlanság okán – 

megvizsgálandó. 

2012. február 14.       Till Gábor 
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ügyvezető 
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1. sz. melléklet:  Az üzleti terv fő számai 
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Városüzemeltetés             

Közterület-karbantartás   12 161 4 450 3 015 1 696 21 322 

Síkosságmentesítés/útkarbantartás   3 327 5 000 1 512 850 10 689 

Köztisztaság   6 189 1 200 1 341 754 9 485 

Panaszkezelés/ad-hoc   6 655 0 1 208 679 8 542 

              

Épületfenntartás   52 959 17 450 12 782 7 187 90 378 

              

Projektmanagement   12 051 0 1 622 453 14 127 

              

Összesen   93 342 28 100 21 480 11 620 154 543 

          
 

  

Szoc.hozzájárulás kedvezmény   -4 059         

       
    89 283 28 100 21 480 11 620 150 484 

       
BVV beruházás     10 711     10 711 
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2. sz. melléklet:  Szezonalitás 
 

Szezonalitás 
  

   hónap 
 

összeg * 

   

   
január 

 

10 534 

február 

 

12 039 

március 

 

13 544 

április 

 

13 544 

május 

 

12 039 

június 

 

13 544 

július 

 

12 039 

augusztus 

 

12 039 

szeptember 

 

12 039 

október 

 

15 048 

november 

 

12 039 

december 

 

12 039 

 
  

összesen * 

 

150 484 

 

* mio HUF  
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3. sz. melléklet:  Fejlesztések 
 

              

              

              hónap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 összesen 

Univerzális 

munkagép 
2 700 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 

6 055 

Fűnyírók      400   400               800 

File-szerver   300                     300 

Telephely           0 0 0         0 

Szemétprés    1 905                     1 905 

Kéziszerszámok      320   320   320   310       1 270 

Munkaállomás        190       191         381 

Tehergépkocsi                     0     0 

Szállítógépkocsi             0           0 

              2012. évi fedezet-igény:        10.711 eHUF  
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4. sz. melléklet:  Városüzemeltetés - alaptevékenység 
 

Közterület-fenntartás 

- közutak, hidak:  

takarítás: városi kezelésben lévő fő- és gyűjtőutak 

síkosságmentesítés: városi szilárd burkolatú utak 

állagmegóvás: balesetvédelmi okokból szükséges alaptevékenység 

- járdák fenntartása: 

városi intézmények és közterületek kiépített járdái 

- nyitott csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartása: 

teljes hosszban 

- játszóterek fenntartása 

évi 1x rendszeres homokcsere – közterületi és intézményi játszóterek 

balesetelhárítási okból szükséges javítások – közterületi játszóterek 

- rendezvényekre való felkészítés: 

zászlózás 

közterületi helyszínek berendezése, takarítása rendezvény előtt és után 

Zöldterület-fenntartás 

- közutak környezete: 

városi fő- és gyűjtőutak – szezonálisan 3x 

- középületek környezete: 

városi intézmények környezete – szükség szerint 

- parkok: 

Fő téri park – szezonálisan 5x 

Kopjafa környezete – szükség szerint 

- játszóterek – szezonálisan 5x: 

Fő tér 

Paplanhát u. 

Meggyes u. 

- egyéb: 

külterületi növényvágás évi 1x 

Köztisztaság 

- utcai hulladékgyűjtők ürítése: 

telepített közterületi hulladékgyűjtőkből 

- közterületi kommunális hulladék gyűjtése: 

városi fő- és gyűjtőutak 

parkok 

játszóterek 
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- közterületi zöldhulladék gyűjtése: 

városi fő- és gyűjtőutak 

parkok 

játszóterek 

Épületfenntartás 

- önkormányzati tulajdonú lakások karbantartása: 

szükségszerű állagmegóvó karbantartás 

- önkormányzati tulajdonú intézményi épületek fenntartása: 

szükségszerű állagmegóvó karbantartás 

takarítás 

Piacüzemeltetés 

- iparcikk piac: heti 1x 

- élelmiszer-piac: heti 7x 

Kisegítő tevékenységek 

- gépjármű- és géppark fenntartása 

- anyagbeszerzés 

 

 

 

 


