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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat, Ártánd Község Önkormányzat, Bojt Község
Önkormányzat, Nagykereki Községi Önkormányzat, Told Község Önkormányzat Képviselőtestületei 2016. szeptember 15-én – csütörtök – du. 15 órai kezdettel a Biharkeresztesi
Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó Termében megtartott együttes nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Biharkeresztes Város Képviselő-testülete:
Barabás Ferenc
Semlyényiné Mizák Ágota

polgármester
alpolgármester

Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán, Harsányi Csaba, Zsilinyi László helyi képviselő
Dr. Juhász Marica
Dr. Köstner Dávid

jegyző
aljegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Nagy Barnabás képviselő
Ártánd Község Képviselő-testülete:
Benkő Sándor polgármester
Varga Róbert alpolgármester
Karancsi Sándor, Pénzes Attila képviselő
Igazoltan távol: Szegedi László képviselő
Bojt Község Képviselő-testülete:
Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester
Hodosi Lászlóné alpolgármester
Garaguly Borbála, Lakatos Gyula, Rácz Emil Zsigmond képviselő
Nagykereki Község Képviselő-testülete:
Zilai Károly polgármester
Dávid Andrásné alpolgármester
Kovács Miklós alpolgármester
Balogh Zsigmond, Haraszti István, Matolcsi Áron Csabáné helyi képviselő
Igazoltan távol: Tóth István képviselő
Told Község Képviselő-testülete:
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Béres Barnabás Mihály polgármester
Fábián Béla alpolgármester
Karácsony Gyula, Kolozsvári Imre Zsigmond, Tóth Attila képviselő
Meghívottak, vendégek:
Ányos József vezérigazgató
Kubinyiné Szilágyi Mária önkormányzati és hatósági irodavezető
Németh Ernőné bizottsági tag
Tiszó Sándorné pénzügyi vezető
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 6 fő jelen van, Ártánd 5 megválasztott
képviselőjéből 4 fő jelen van, Bojt 5 megválasztott képviselőjéből 5 fő jelen van, Nagykereki
7 megválasztott képviselőjéből 6 fő jelen van, Told 5 megválasztott képviselőjéből 5 fő jelen
van, elmondja, hogy Gyökös Zoltán biharkeresztesi képviselő az ülésre későbbi időpontban
fog megérkezni, a képviselő-testületek ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják meg.
Javasolt napirendi pont:
1. Előterjesztés a Biharkeresztesi
költségvetésének módosításához

Közös

Önkormányzati

Hivatal

2016.

évi

2. Előterjesztés a Debreceni Vízmű Zrt-vel kötött koncessziós szerződés módosításáról
3. Különfélék
Kéri a képviselőket, szavazzanak egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
Biharkeresztes Város Képviselő-testület 6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a
szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Ártánd Község Képviselő-testület 4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a
szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Bojt Község Képviselő-testület 5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban,
5 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Nagykereki Község Képviselő-testület 6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a
szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Told Község Képviselő-testület 5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban,
5 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
költségvetésének módosításához
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2. Előterjesztés a
módosításáról

Debreceni

Vízmű

Zrt-vel

kötött

koncessziós

szerződés

3. Különfélék
Tárgyalt napirend pont:
1. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
költségvetésének módosításához
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselő-testületek megkapták.
Biharkeresztes esetében valamennyi bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Zsilinyi László ügyrendi bizottság elnöke: Együttes bizottsági ülésen tárgyalták a napirendet,
az ügyrendi bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Dani Béla Péter köznevelési bizottság elnöke: A köznevelési bizottság szintén egyhangúlag
támogatja az előterjesztés elfogadását.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság egyhangúlag támogatja a
közös önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetésének módosítását.
Tiszó Sándorné pénzügy vezető: Ismerteti az előterjesztésben szereplő előirányzat
módosításokat.
Barabás Ferenc polgármester: Tulajdonképpen az együttes ülést az is indokolja, hogy az
önkormányzatoknak lehetősége van rendkívüli támogatás igénylésére, ehhez szükséges a
költségvetés módosítása. Mivel további hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőtestületeket, szavazzanak, elfogadják-e a közös önkormányzati hivatal költségvetésének
módosítását, egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:
…………………………… Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés előirányzat módosítását elfogadja.
Felelős:
…………………. polgármester
Határidő:
2016. szeptember 30.
Biharkeresztes Város Képviselő-testület 6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a
szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
146/2016. (IX. 15.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés előirányzat módosítását elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
2016. szeptember 30.

Ártánd Község Képviselő-testület 4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a
szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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37/2016. (IX. 15.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés előirányzat módosítását elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
2016. szeptember 30.

Bojt Község Képviselő-testület 5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban,
5 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
71/2016. (IX. 15.) számú BKt határozat:
Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés előirányzat módosítását elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester
2016. szeptember 30.

Nagykereki Község Képviselő-testület 6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a
szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
30/2016. (IX. 15.) számú NKt határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés előirányzat módosítását elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2016. szeptember 30.

Told Község Képviselő-testület 5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban,
5 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
33/2016. (V. 26.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés előirányzat módosítását elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2016. szeptember 30.

2. Előterjesztés a Debreceni Vízmű Zrt-vel kötött koncessziós
módosításáról (Biharkeresztes és Ártánd Képviselő-testülete)

szerződés

Barabás Ferenc polgármester: A napirendet Biharkeresztes és Ártánd Képviselő-testülete
tárgyalja. Az előterjesztést a képviselők megkapták. Biharkeresztes bizottságai tárgyalták.
Kéri, mondják el véleményüket. Az ülésen jelent van a Debreceni Vízmű Vezérigazgatója,
kéri tegye meg kiegészítését.
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Ányos József vezérigazgató: Köszönti az ülés résztvevőit. Amikor megkötötték a koncessziós
szerződést, még nem létezett a 2011. évi CCIX. törvény, mely óta több változás történt. A
bekövetkezett változások olyan mértékben megzavarták a koncessziós szerződést, hogy
jelezték, nem tudják azt a mértékű koncessziós díjat kifizetni, nem tudják kigazdálkodni,
amire a szerződés megköttetett. Felajánlottak egy olyan megállapodást, hogy a víziközmű
rendszer működési színvonalának megtartása, üzembiztos működtetése, zavartalan vízellátás
biztosítása érdekében, annak a forrását biztosítják, ami felújítások, rekonstrukciók ezen a
rendszeren szükségessé válnak. Több éve végezték ezt a díjmódosítást, 2016-ban is most már
relatíve nagy biztonsággal látják, milyen feladatokat kell megvalósítani a két település
víziközmű rendszerén. Az új jogszabályok szerint két külön víziközmű rendszerre kellett
választani, tehát Ártándnak van egy víziközmű rendszere, ami csak csatornahálózatból áll, és
külön van Biharkeresztesnek egy víziközmű rendszere, aminek csatornahálózata és
szennyvíztisztító telepe van, és mellette átvett szennyvízzel is foglalkozik. Az Ártándi
szennyvizet átveszi tisztításra. Az átadási pontot szennvízmérővel kell ellátni, ezt kötelező
megcsinálni. Ki van építve, az ultrahangos szennyvízmérő berendezést kell elhelyezni. Az
áramszolgáltatóval a vételezési lehetőségeket, mérőhely elhelyezést megtárgyalták, és
engedélyeztették. Ezek a költségek ebben az évben elérik a 2 M Ft-os nagyságrendet.
Vélhetőleg a jövő évben kell az ultrahangos berendezés forrását, ami kb. 3 M Ft,
megteremteni. A 2016. évi várható számok alapján kb. 4,5 millió Ft veszteség lesz a két
település víziközmű rendszerének a működtetésén. Remélik, a Kormány napirendre tűzi akár
a közműadó eltörlését, vagy a vízdíjak rendezését, akkor talán kiegyenesedik a szolgáltatás.
Szeretnék ezt a rendszert fenntartani, amiben a települések képviselő-testületei is segíthetnek
számukra. Ártánd és Biharkeresztes együttes lejárt kintlévősége meghaladja a 20 millió
forintot. Ez a Debreceni Vízmű által üzemeltetett, közel 30 település tekintetében nem a
legjobb települések kategóriájában van. Nehezen tudják megállapítani, hogy a
fizetőképességgel, vagy készséggel van a komolyabb probléma. A jövőben a kényszerítési
megoldást is be kell vezetni, szűkítő idomok behelyezése, vízórák elzárása tekintetében. Erre
készülni kell, mert ezt a pénzt nem tudják kint hagyni a fogyasztóknál. Erre a bevételre
szükségük van, hogy a jól fizető fogyasztók számára is jó minőségű szolgáltatást tudjanak
nyújtani, és mellette még koncessziós díj fizetésére is maradjon lehetőség. A 2016. évi
koncessziós díj mértékének nagyobb hányadát most nem Biharkeresztes városnak, hanem
Ártánd községnek fizetnék meg. Ezeket a díjakat elkülönített számlán kell vezetni, és csak
víziközmű rendszerek felújítására lehet használni. Kéri támogassák 3 040 E Ft értékű,
előterjesztés szerinti megosztásban fizetendő koncessziós díj legyen a 2016. évi koncessziós
szerződés módosításának mellékletében.
Harsányi Csaba képvsielő: A kintlévőségekkel kapcsolatosan elmondja, hogy véleménye
szerint mindkét ok felhozható. A kéthavonta történő számlázás biztosan nem csökkenti a
kintlévőségeket. Sok embernél ez még jobban megterhelő. El kellene tenni a pénzt rá, de aki
kicsi pénzből él, annak nagyon nehéz. Tudják és megértik, de a vízmű számlázáson történő
megtakarítása még több kintlévőséget szül.
Ányos József vezérigazgató: Az elmúlt időszakban végeztek településenként elemzést,
különböző szempontok szerint értékeltek. Ha mindenféle szempontot megnéznek,
Szentpéterszeg pl. jobb, mint Biharkeresztes. Ha áttérne a társaság a havi számlázásra, 8-10
millió Ft-ba kerülne, minden fillért meg kell takarítani. Készpénz részletet lehet befizetni a
biharkeresztesi ügyfélszolgálaton, nem sokan veszik sajnos igénybe.
Barabás Ferenc polgármester: Testületi ülésen a részletfizetésről már adtak tájékoztatást, a
lehetőséggel élni lehetne, nem nagyobb teher, mint a csekket befizetni a postán, vagy a
takarékszövetkezetben. A művelődési házban Czináné állandóan rendelkezésre áll
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munkaidőben, kéri, éljenek a részletfizetési lehetőséggel. A nyugdíjas klub tagjait, és az
intézményvezetőket is tájékoztatták az ügyben.
Benkő Sándor polgármester: Köszöni Vezérigazgató Úr tájékoztatását. A koncessziós
szerződés módosítása elfogadható ezekkel a számokkal. A tartozásokkal kapcsolatosan furcsa
dolognak tartja, hogy sokkal nagyobb szigorral lép fel az E-on és a Tigáz, többet érne, ha
egyszerűen lekapcsolnák a vizet. A jól fizetők számára nem mindegy, hogyan ítélik meg a
települést.
Ányos József vezérigazgató: Sajnos más és eltérő jogszabályi környezet van az ivóvíz
biztosításánál. Ha valaki nem fizeti ki a díját, minimum 20 l/fő/nap akkor is kell biztosítani, 4
fős háztartás esetén legalább 80 liter vizet, s ezt a mennyiséget egy szűkítővel meg lehet
közelíteni. Van még más megoldási lehetőség, ha elzárják, 150 m belül közkifolyót kell
biztosítani, a számlát az önkormányzat számára kell benyújtani. Nehéz helyzet, de
megpróbálják kezelni.
Barabás Ferenc polgármester: Mivel további hozzászólás nem érkezett, kéri Biharkeresztes
képviselőit, szavazzanak, elfogadják-e az alábbi, előterjesztés szerinti 1. a. határozati
javaslatot:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Debreceni Vízmű Zrt. kérelmére
hozzájárul a koncessziós szerződés módosított 7. számú mellékletében meghatározott
koncessziós díj nettó 15 000 E Ft + 27% ÁFÁ-ról nettó 1 040 E Ft + 27% ÁFÁ-ra való
módosításához.
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős:
Barabás Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
Biharkeresztes Város Képviselő-testület 6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a
szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
147/2016. (IX. 15.) számú BVKt határozat:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Debreceni Vízmű Zrt.
kérelmére hozzájárul a koncessziós szerződés módosított 7. számú mellékletében
meghatározott koncessziós díj nettó 15 000 E Ft + 27% ÁFÁ-ról nettó 1 040 E Ft +
27% ÁFÁ-ra való módosításához.
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

Barabás Ferenc polgármester: Kéri Ártánd község képviselőit, szavazzanak, elfogadják-e az
alábbi, előterjesztés szerinti 2. a. határozati javaslatot:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Debreceni Vízmű Zrt. kérelmére
hozzájárul a koncessziós szerződés módosított 7. számú mellékletében meghatározott
koncessziós díj nettó 15 000 E Ft + 27% ÁFÁ-ról nettó 2 000 E Ft + 27% ÁFÁ-ra való
módosításához.
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
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Határidő:

azonnal

Ártánd Község Képviselő-testület 4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a
szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
38/2016. (IX. 15.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Debreceni Vízmű Zrt. kérelmére
hozzájárul a koncessziós szerződés módosított 7. számú mellékletében meghatározott
koncessziós díj nettó 15 000 E Ft + 27% ÁFÁ-ról nettó 2 000 E Ft + 27% ÁFÁ-ra való
módosításához.
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testületek együttes ülését
bezárta
Biharkeresztes Város Képviselő-testülete külön ülésen folytatta munkáját.
kmft.

Barabás Ferenc
polgármester

Benkő Sándor
polgármester

Bereginé Szegedi Hajnalka
polgármester

Zilai Károly
polgármester

Béres Barnabás
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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