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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: Zrt.) megkereste önkormányzatunkat, 

hogy a 2012. július 5-én aláírt bérleti-üzemeltetési szerződést módosítsuk. 

 

Polgár Város Önkormányzata a 89/2012.(VII.3.) sz. határozat alapján bérleti-üzemeltetési szerződést kötött 

a Zrt.-vel azzal a céllal, hogy az Önkormányzat kötelező feladatellátását az illetékeségi területén a közműves 

ivóvízellátással, valamint a közműves szennyvízelvezetéssel és tisztítással kapcsolatos víziközmű 

szolgáltatási feladatait elvégezze. 

 

Az elmúlt évek jogszabály változásai (vezetékadó, rezsicsökkentés, felügyeleti díj) olyan helyzetet teremtett 

a Zrt. számára, melyben az eredményes működése lehetetlen. 

Ennek következtében a Felügyelő Bizottság és a társaság közgyűlése is úgy döntött, hogy a víziközmű 

üzemeltetésért fizetett bérleti díj egységes elvek alapján kerüljön meghatározásra. A megállapított bérleti díj 

legyen összhangban az adott település teljesítő képességével és ne okozzon annak megfizetése aránytalan 

terhet a Zrt.-nek. 

 

A Zrt. vezetősége valamennyi település polgármesterével tárgyalást folytatott, amelyen elfogadásra került, 

hogy a bérleti díj 2016. január 1-től 12 Ft/m3 legyen az eladott ivóvíz mennyiségére vetítve. 

 

Annak érdekében, hogy a módosított bérleti díjak jogszerűen alkalmazhatóak legyenek a bérleti-üzemeltetési 

szerződést módosítani szükséges. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni és a 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2016. január 12. 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

Tóth József 

          polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat 

…../2016. (I. 28.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a ”Javaslat Hajdúkerületi és Bihari 

víziközmű szolgáltató Zrt.-vel kötendő bérleti üzemeltetési szerződés elfogadására” vonatkozó 

előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) A Képviselő testület az előterjesztés mellékleteként csatolt bérleti-üzemeltetési szerződés 

módosításával egyetért. 

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti-üzemeltetési szerződés módosítás 

aláírására. 

 

Határidő: 2016. február 1. 

Felelős: Tóth József polgármester 


