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Meghívottak, vendégek:
Bereczné Eszterhai Valéria gazdasági igazgató Debreceni Vízmű Zrt
Majoros Zoltán kistérségi üzemvezető Debreceni Vízmű Zrt
Kubinyiné Szilágyi Mária önkormányzati és hatósági irodavezető
Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök köszönti a képviselő-testületek tagjait, az ülés
résztvevőit.
Megállapítja, hogy a képviselő-testületek határozatképesek, mivel Biharkeresztes 7
megválasztott képviselőjéből 6 fő jelen van, Ártánd 5 megválasztott képviselőjéből 4 fő jelen
van, a képviselő-testületek együttes ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják meg.
Javasolt napirendi pont:
Kéri a képviselőket, szavazzanak egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
1. Előterjesztés a Debreceni Vízmű Zrt-vel kötött koncessziós szerződés módosításáról
2. Különfélék
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.
Elfogadott napirendi pont:
1. Előterjesztés a Debreceni Vízmű Zrt-vel kötött koncessziós szerződés módosításáról
2. Különfélék
Tárgyalt napirend pont:
1. Előterjesztés a Debreceni Vízmű Zrt-vel kötött koncessziós szerződés módosításáról
Barabás Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, valamennyi bizottság
tárgyalta. A Képviselő-testületek évről-évre tárgyalják a koncessziós szerződés módosítását.
Kéri, mondják el véleményüket.
Dr. Köstner Dávid jegyző: Ahogyan polgármester úr is említette, évről-évre tárgyalják a
koncessziós szerződés módosítását. A szerződésben 15 millió forintos éves koncessziós díj
szerepelt, a szolgáltató több alkalommal kérte a módosítást. Eddig minden alkalommal
elfogadták az önkormányzatok. Logikus érvek alapján került módosításra, érthető a szolgáltató
ezen irányú kérelme. Az összeget az érintett önkormányzatok tulajdonában lévő rendszer
karbantartására, esetleges felújítására használhatja fel a szolgáltató, nem olyan összeg, ami
szabadon felhasználható. Minden évben megbeszélik igazgató úrral, melyek azok a munkálatok,
amelyek feltétlen szükségesek a zavartalan működés érdekében. A rendszer felújításának egy
része már megvalósult, kisebb része az év hátralévő időszakában fog.
Bereczné Eszterhai Valéria gazdasági igazgató: Köszönti az ülés résztvevőit. Ebben az évben
3 819 eFt-ot irányoztak elő. A szennyvíz iszaptároló építési munkái megvalósultak. A szennyvíz
szivattyúk felújítása elengedhetetlen, és a szennyvízátemelők elektromos szekrényeik cseréjét
kívánják megvalósítani. Az ez évi tény és várható számok nagyon enyhe nyereséget jeleznek,
arra törekszenek, hogy biztonságos legyen az üzemeltetés. Több lenne műszakilag szükséges, a
műszaki megoldások most még elegendőek. Kéri fogadják el a szerződés módosítását.
Varga Robert alpolgármester: A Képviselő-testületük nem támasztott olyan kritériumot, ami
meghiúsítaná a határozati javaslat elfogadását.
Gyökös Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Együttes bizottsági ülésen tárgyalták az előterjesztést.
A bizottságok azt helyezték előtérbe, hogy az üzemeltetés biztonságos legyen. Fontos
Biharkeresztes számára, hogy jól működjön a rendszer, hozzájárulnak bizottsági szinten a
szerződés módosításához.
Barabás Ferenc polgármester: Az iszaptározó is közös cél, nem lehet külön választani,
műszakilag egy rendszernek tekintik.
Kéri Biharkeresztes Város képviselőit, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti
alábbi határozati javaslattal:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Debreceni Vízmű Zrt. kérelmére
hozzájárul a koncessziós szerződés módosított 7. számú mellékletében meghatározott
koncessziós díj nettó 15 000 eFt + 27% ÁFA-ról nettó 3 819 eFt + 27% ÁFA-ra való
módosításához.
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

Biharkeresztes Város Képviselő-testület 6 jelenlevő képviselőből 6 képviselő vett részt a
szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
189/2018. (X. 25.) 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 eFt + 27% ÁFA-ról nettó 3 819 eFt + 27%
ÁFA-ra való módosításához.
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Barabás Ferenc polgármester
azonnal

Barbás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök: Kéri Ártánd Község képviselőit, szavazzanak,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Debreceni Vízmű Zrt. kérelmére hozzájárul
a koncessziós szerződés módosított 7. számú mellékletében meghatározott koncessziós díj nettó
15 000 eFt + 27% ÁFA-ról nettó 3 819 eFt + 27% ÁFA-ra való módosításához.
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
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.
41/2018. (X. 25.) 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 eFt + 27% ÁFA-ról nettó 3 819 eFt + 27% ÁFA-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.
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Barabás Ferenc
polgármester
Dr. Köstner Dávid
jegyző

