10. OLDAL

KERESZTESI HÍREK
ŐSZINTÉN A CSATORNADÍJRÓL

Biharkeresztes teljes területén
1 731 662 000.-Ft összköltséggel
kiépült a szennyvízelvezető hálózat. A rendszernek szerves részét
képezi egy korszerű, biológiai alapon működő szennyvíztisztító telep.
A beruházás költségeit pályázati
források felhasználásából, lakossági támogatásból és OTP-től felvett
hitelből biztosította a város előző
vezetése.
A kivitelezés 2006. december 2-án
befejeződött, ekkor került sor a
műszaki átadásra, melyet egy hat
hónapig tartó, 2007. május 31-én
véget érő próbaüzem követett. A
próbaüzem lezárásáig csatornadíjat
a fogyasztóknak nem kellett fizetni,
mert a működtetés és tisztítás költségeit a kivitelező fedezte.
A tulajdonos önkormányzatnak
2007. június 1-jétől kell gondoskodni az üzemeltetésről. A képviselő-testület ezzel a feladattal a
Biharkeresztesi Városgazdálkodási
és Szolgáltató Kht-t bízta meg. A
feladatellátásra a Kht. alvállalkozói
megállapodást kötött a Debreceni
Vízmű Zrt-vel.
Képviselő-testületünktől nagy körültekintést igényelt az üzemeltető
kiválasztása. Több potenciális
szolgáltatóval folytattunk tárgyalásokat annak érdekében, hogy a
lakosság számára megfizethető
legyen a csatornadíj.
A díj mértékét jelentősen befolyásoló tényező a felvett háromszázmilliós hitel. A kommunális adó
megszűnése után nincs más lehetőség a felvett hitel visszafizetésére,
mint annak fogyasztóra történő
áthárítása, be kell tehát építeni a
csatornadíjba. A képviselő-testület

tisztában van azzal, hogy - a fedezetnélküli
kötelezettségvállalás
miatt - a lakosságot nem lehet a
végtelenségig terhelni, ezért körültekintően járt el az üzemeltető kiválasztása során. A szakszerű üzemeltetés mellett a csatornadíjak
alacsony mértékét tartotta a legfontosabb szempontnak. Elvárásainknak megfelelő ajánlatot a Debreceni Vízmű Zrt tett, ezért határozott
időre, a koncessziós pályázat lezárásáig, vele kötöttünk szolgáltatói
megállapodást.
A Zrt. által megadott adatok és
javaslatok alapján a csatornadíjat a
képviselő-testület rendeletben határozta meg, melynek mozgástere a
hitel-visszafizetési
kötelezettség
miatt nagyon szűkös.
A biharkeresztesi díjrendszer úgynevezett többtényezős díjrendszer,
összetevői a csatornadíj számlán
külön tételként szerepelnek:
Az alapdíj, melynek összege 250.Ft + áfa összesen 300.- Ft.
- a többi közszolgáltatáshoz hasonlóan, a szolgáltatás rendelkezésre
állásának a díja, melynek célja,
hogy a fogyasztás mértékétől függetlenül felmerülő költségeket
(közműrendszer fenntartása, hibaelhárítás, készenléti díjak stb.) a
szolgáltató arányosabban ossza szét
a fogyasztók között.
A változó díj (csatornaszolgáltatás) 294.-Ft/m3 + áfa összesen
352,80 Ft/m3.
- a számla másik összetevője, melyet az igénybevett szolgáltatás
mennyisége után kell fizetni. Ez
tartalmazza a hiteltörlesztés díját:
114.- Ft/m3-t is. Az üzemeltető

tehát szolgáltatásaiért a változó
díjtételből köbméterenként 180.Ft- összeghez jut.
A változó költségeket jelentős mértékben növeli (számítások alapján
30.- Ft/m3), hogy a nagy összegű
beruházásból, érthetetlen módon
kimaradt egy, a hasonló rendszerekben minden máshol fellelhető
iszaptározó megépítése. A keletkezett szennyvíziszapot, (amely pihentetés nélkül mezőgazdasági
célokra nem használható), tározó
hiányában Debrecenbe kell beszállíttatni. Átvételéért az AKSD költségtérítést számol fel. Ezért képviselő-testületünk keresi az iszaptározó és komposztáló utólagos megépítésének lehetőségét.
A számlán a fenti két tételen kívül
szerepel továbbá az úgynevezett
vízterhelési díj (átruházott vízterhelési díj) 9.- Ft/m3 + áfa összesen
10,80 Ft/m3, melyet a szolgáltató
szed be, de ezt az összeget környezetterhelési adóként az állami költségvetésbe fizeti be.
Azt gondolom, a fentiek figyelembevételével elmondható, hogy a
most prosperáló képviselő-testület
a lakossági érdekeket maximálisan
figyelembe véve járt el az üzemeltető kiválasztása során.
A koncessziós pályázatra ajánlatot
benyújtókkal szemben is – a húsz
évig tartó hitel visszafizetési kötelezettségünk miatt – alapvető elvárása, az alacsony, megközelítőleg
önköltségi áron történő üzemeltetés.
Barabás Ferenc
polgármester
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