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RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE

Rendelet

9/2011. (XII. 16.)
önkormányzati rendelet

A közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról szóló
1/2007. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
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Határozat:

203/2011.
határozat

(XII.

15.)

ÁKt. Szennyvízdíj különbözet kompenzálásáról

Z1

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 15-én –
csütörtökön – 13:30 órai kezdettel Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatala
tanácskozótermében megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Benkő Sándor
Pálné Fazekas Irén

polgármester
alpolgármester

Kiss István, Varga Róbert helyi képviselők
Árgyelán Andrea
Tiszó Sándorné

körjegyző
pénzügyi irodavezető

Jegyzőkönyvvezető: Árgyelán Marianna
Igazoltan távol:
Varga Gézáné helyi képviselő
Benkő Sándor polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel az 5 megválasztott képviselőből 4 fő jelen van, a képviselő-testület
ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirenddel.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. Előterjesztés a közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról szóló 1/2007. (I.
20.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Különfélék
Napirendek tárgyalása
1. Előterjesztés a közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról szóló 1/2007. (I.
20.) önkormányzati rendelet módosítására
Benkő Sándor polgármester: A képviselők a napirenddel kapcsolatos előterjesztést
megkapták, kéri, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Kiss István képviselő: Javasolja, hogy a szennyvízdíj maradjon a 2011. évi, a fogyasztási hely
alapdíj pedig 350 Ft/hó.
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Árgyelán Andrea körjegyző: Pontosítja az elhangzottakat. A rendeletben a csatorna díjnál
megadott összegek módosulnak. A 338 Ft/m³ helyett a szennyvízelvezetés és tisztítás díja 322
Ft/m³, a 331 Ft/m³ fogyasztási hely alapdíj helyett 350 Ft/m³.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a rendeletmódosításával.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
a közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról
szóló 13/2006. (XII. 11.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Az árak megállapításáról szóló módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében
és a 11. § (1) bekezdésekben kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a
következőket rendeli el:
1. §

A közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról szóló 13/2006. (XII.11.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1. § Ártánd község közigazgatási területén
a) az ivóvíz díja két tényezőből tevődik össze:
aa) 288,10 Ft./m3 mennyiségi díj;
ab) 270 Ft./hó/fogyasztási hely alapdíj.
b) a csatorna díja két tényezőből tevődik össze:
ba) 322 Ft/m3 szennyvízelvezetés és tisztítás díja;
bb) 350 Ft/hó/fogyasztási hely alapdíj.
A díjak a szolgáltatás Áfa-ját nem tartalmazzák.”

2. § (1)
(2)

Ez a rendelet 2011. december 30. napján lép hatályba.
Hatályát veszti az Ör. módosításáról szóló 1/2011. (II. 01.) önkormányzati
rendelet.

Benkő Sándor sk.
polgármester

Árgyelán Andrea sk.
körjegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2011. december 16. napján.
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Árgyelán Andrea
körjegyző
Árgyelán Andrea körjegyző: Javasolja, hogy a határozati javaslatot az 1 150 e Ft összeg
nélkül fogadja el a képviselő-testület.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a javaslattal.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
203/2011. (XII. 15.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete határoz arról, hogy az
Önkormányzat és a Debreceni Vízmű Zrt., mint a városi csatornahálózat és
szennyvíztisztító telep üzemeltetője (a továbbiakban: Üzemeltető) között érvényben
lévő Koncessziós szerződés 9.5 pontja alapján az Önkormányzat az Üzemeltető
részére a szolgáltatási díjkülönbözet összegéből elmaradt díjemelés hatásából és a
volumencsökkenésből eredő összeget fejlesztési célú pénzeszköz átadással
kompenzálja. Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fejlesztési célú
pénzeszköz fedezetét az önkormányzat 2012. évi költségvetésének felhalmozási
bevétele terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a fejlesztési célú pénzeszköz
átadást rögzítő szerződés előkészítésére és aláírására.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2011. december 31.

Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Benkő Sándor polgármester
a képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését befejezettnek nyilvánította.

Kmft.

Benkő Sándor
polgármester

Árgyelán Andrea
körjegyző

Pálné Fazekas Irén
jegyzőkönyv hitelesítő
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