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Ártánd
95/2012. (XII. 17.) ÁKt határozat

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat, Ártánd Község Önkormányzat, Képviselőtestületei 2012. december 17-én – hétfő – du. 14 órai kezdettel megtartott együttes
nyilvános ülésről
Jelen vannak:
Biharkeresztes Város Képviselő-testülete:
Barabás Ferenc
Semlyényiné Mizák Ágota

polgármester
alpolgármester

Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán, Harsányi Csaba, Nagy Barnabás, Zsilinyi László
képviselő
Varga Ernő roma nemzetiségi önkormányzat elnöke – nemzetiségi szószóló
Dr. Nagy Csaba

mb.jegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Ártánd Község Képviselő-testülete:
Benkő Sándor polgármester
Pálné Fazekas Irén alpolgármester
Kiss István, Varga Róbert képviselő
Igazoltan távol:
Varga Gézáné ártándi képviselő
Meghívottak, vendégek:
Ányos József vezérigazgató
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök köszönti a képviselő-testületek tagjait, az ülés
résztvevőit,
Megállapítja, hogy a képviselő-testületek együttes ülése határozatképes, mivel
Biharkeresztes 7 megválasztott képviselőjéből 7 fő jelen van, Ártánd 5 megválasztott
képviselőjéből 4 fő jelen van,
a képviselő-testületek ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalják meg, kéri a képviselőket,
szavazzanak egyetértenek-e a napirendi ponttal.
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Biharkeresztes Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, Ártánd Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. Előterjesztés a 20013. évi szennyvízdíjak elfogadására
2. Különfélék
Napirendek tárgyalása
1. Előterjesztés a 20013. évi szennyvízdíjak elfogadására
Barabás Ferenc polgármester: Bizonyos egyeztetések történtek az ülés összehívása előtt. A
táblázatot a képviselők megkapták, melyet a Debreceni Vízmű készített el.
Dr. Nagy Csaba mb.jegyző: 2012. január 1-jétől nincs meg a jogosultságuk az
önkormányzatoknak a szennyvízdíj meghatározására. Amit látnak az a szolgáltató díjterve, a
táblázat végén szerepelnek az árak. A szolgáltató jogosultsága, illetve az Energia Hivatalé
lesz a díjmeghatározás. Ez egy terv 2013-ra, a csatornadíj, ami m3-enként változó, az alapdíj
állandó, fogyasztási helyre szól.
Kiss István képviselő: A koncessziós szerződésben előre ütemezett szennyvíz díj nem
irányadó most?
Barabás Ferenc polgármester: Módosításokra is szükség lenne.
Dr. Nagy Csaba mb. jegyző: A koncessziós szerződésnek szerves részre a szennyvízdíjak
ütemezése, pontos megállapítása. A szerződésnek az is része, hogy az önkormányzat
koncessziós díj fejében adja oda a koncessziós jogot a koncesszornak, ez esetükben a
Debreceni Vízmű. Ezt minden évben eddig a szolgáltató az önkormányzat részére megfizette,
a díjjavaslatokat is minden esetben megküldte a szolgáltató. Eddig nem fogadták el az
önkormányzatok és rendeletükben nem azt a díjat fogadták el, alacsonyabbat. A különbözetet
az önkormányzatok maradéktalanul teljesítették a szolgáltató felé a koncessziós díj
összegéből. Javaslat, hogy a koncessziós díj nagy része, ha lehetséges kivezetésre kerüljön az
összegből, a lakosság terhei ne növekedjenek nagymértékben. Az önkormányzatok és
Debreceni Vízmű szándéka, hogy ne növekedjenek olyan mértékben a díjak, mint ahogyan a
koncessziós szerződésben vannak. A táblázatban szereplő díj lenne, a különbség látható. A
jelenleg javasolt díj már olyan, amelyben már az önkormányzatot sem terheli a fizetési
kötelezettség.
Ányos József vezérigazgató: Nagy vesztesége lenne a cégnek. Ezért kérte, a veszteséget azzal
kompenzálják, hogy a koncessziós díj nagyobb hányadáról lemondanak az önkormányzatok.
Kéri, fogadják el a javasolt összegeket.
Dr. Nagy Csaba mb. jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. Ártánd esetében a Fogyasztással
arányos díj 320,20 Ft/m3, az Alapdíj 359,50 Ft/hó/fogyasztási hely, a Vízterhelési díj 5,50
Ft/m3.
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Barabás Ferenc polgármester: Kéri Ártánd képviselőit, szavazzanak, elfogadják-e az
előterjesztett díjakat.
Ártánd Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
95/2012. (XII. 17.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Debreceni Vízmű Zrt, mint
szolgáltató által előterjesztett, 2013. január 1. napjától érvényes nettó szennyvízdíj,
illetőleg alapdíj összegét a díjtervben foglaltak szerint elfogadja:
- Fogyasztással arányos díj
- Alapdíj
- Vízterhelési díj

330,20 Ft/m3
359,00 Ft/hó/fogyasztási hely
5,50 Ft/ m3.

Felelős: Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2012. december 17.
Dr. Nagy Csaba mb. jegyző: Biharkeresztes esetében a Fogyasztással arányos díj 346,60
Ft/m3, az Alapdíj 339,50 Ft/hó/fogyasztási hely, a Vízterhelési díj 5,50 Ft/m3.
Barabás Ferenc polgármester: Kéri Biharkeresztes képviselőit, szavazzanak, elfogadják-e az
előterjesztett díjakat.
Biharkeresztes Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
302/2012. (XII. 17.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Debreceni Vízmű Zrt, mint
szolgáltató által előterjesztett 2013. január 1. napjától érvényes nettó szennyvízdíj,
illetőleg alapdíj összegét a díjtervben foglaltak szerint elfogadja:
- Fogyasztással arányos díj
- Alapdíj
- Vízterhelési díj

346,60 Ft/ m3
339,50 Ft/hó/fogyasztási hely
5,50 Ft/ m3.

Felelős: Barabás Ferenc polgármester
Határidő: 2012. december 17.
Benkő Sándor polgármester: Nagyon sokat beszéltek a vízdíjról. Az önkormányzat is jól jár,
és a lakosságot sem terhelik oly mértékben, mint volt a koncessziós szerződésben, mindkét
félnek jó. Elég sok mindent központilag határoznak meg, ezt tudomásul kell venni.
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Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök a
képviselő-testületek együttes ülését bezárta,
Biharkeresztes Város Önkormányzat képviselő-testülete külön ülésen folytatta munkáját.
kmft.

Barabás Ferenc
polgármester

Benkő Sándor
polgármester

Dr. Nagy Csaba
mb. jegyző
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