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Jegyzőkönyv 
 
 
 

A taggyűlés 15. számú határozata 
 
 
 
Készült:    A Civisvíz Kft taggyűléséről. 
 
A taggyűlés helye:  A Debreceni Vízmű Zrt hivatalos helyisége 
    Debrecen, Hatvan u.12-14. sz. 
 
A taggyűlés ideje:  2014. április 3.  
 
Jelen vannak:   Debreceni Vízmű Zrt mint tulajdonos képviseletében 

Ányos József vezérigazgató 
Bereczné Eszterhai Valéria  FB elnök 

 Szabó Ferencné könyvvizsgáló  
 

    Civisvíz Kft.  
Mester Tibor ügyvezető 

    
 
A taggyűlés napirendi pontjai: 
 

1. A társaság 2013. éves beszámolója 
2. A társaság 2013. évi könyvvizsgálói jelentésének elfogadása 
3. Egyebek 

 
 
A taggyűlés a 2013. éves beszámolójával és a 2013. évi könyvvizsgálói 
jelentéssel kapcsolatban a következő határozatot hozta: 
 
A társaság 2013. éves beszámolóját, a társaság felügyelőbizottsága 2014. április 
3.-án egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolta, a számvitelről szóló, 
módosított 2000 évi. C. törvény szerinti 2013. éves beszámolóját 249.791 eFt 
mérlegfőösszeggel, -18.133 eFt adózott eredménnyel (veszteséggel).  
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A taggyűlés egyhangú szavazati aránnyal elfogadta a társaság, a számvitelről 
szóló, módosított 2000 évi. C. törvény szerinti 2013. éves beszámolóját, 249.791 
eFt mérlegfőösszeggel, -18.133 eFt adózott eredménnyel (veszteséggel).  
 
 
A taggyűlés egyhangú szavazati aránnyal elfogadta a társaság ügyvezetőjének 
prémium feladat kiértékelését, és akként döntött, hogy a kialakult veszteség 
ellenére – a taggyűlés úgy értékelte a helyzetet, hogy a társaság vesztesége nem 
az ügyvezetés hiányosságaira visszavezethető okok miatt alakult ki – kifizethető 
a 2013. évre kitűzött vezetői célprémium 100% -os hányada.  
 
 
Ányos József, mint a tulajdonos képviselője, az alábbi feladatok fokozott 
figyelmére hívta fel az ügyvezető figyelmét: 
 
 

• Továbbra is prioritásként kell kezelni a kintlévőségek alakulását, folytatni 
kell a felszólítások tértivevényes kézbesítését, és a szükséges műszaki 
beavatkozások elvégzését. A bizonytalan befolyású kintlévőségeket 
behajtás céljából, a lehető leghamarabb át kell adni a Társaság szerződött 
partnerének, a Creditexpress Kft.-nek. 

 
 
• A szennyvízelvezető hálózaton feltárt - és a TIKTVF hathatós 

közreműködése következtében kijavított - kivitelezési hibákból eredő, 
2010. és 2013. november 31. közötti időszakban felmerülő többletköltségek 
megtéríttetését, a kirendelt előzetes bírói igazságügyi szakértői munka 
segítésén keresztül elő kell mozdítani. 

 
 

• Az ivóvízminőség javító program vízjogi létesítési tervezési munkálatait 
segíteni szükséges. A kivitelező társasággal a fejlesztési munka prioritási 
rendjét el kell fogadtatni. A kivitelezési munkálatok közül, a közterületi 
tolózárcsere kivitelezési munkálataira, a Civisvíz Kft. adjon be árajánlatot.  

 
 

• Fokozott figyelmet kell fordítani a szennyvíztisztító telep átépítési 
munkálataira. A koordinációs értekezleteken a hiányosságokat tisztázni 
szükséges. Biztosítani kell a kivitelezési időszakban a zavartalan 
szennyvíztisztítási folyamatokat. A próbaüzemi megállapodásban havi 
számlázásban és fizetési határidőben kell megállapodni.  
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• A koncessziós szerződés felmondásának életbeléptetésétől függetlenül, 
szükséges megvizsgálni, amennyiben lehetőség van rá megvalósítani, a 
MEKH által, a működési engedélyben előírt személyi jellegű fejlesztések, 
valamint a lejárt hitelesítésű vízmérők beszerzésének pályázati forrásból 
történő finanszírozását. 

 
 

• A Nádudvari Önkormányzattal folytatni szükséges a további tárgyalásokat 
a koncessziós díj nullára történő csökkentéséről 2014. évre a 2013. évre 
vonatkozó fizetendő díjjal együtt. 

 
 
 
Ezen jegyzőkönyv 3 db számozott oldalból áll. 

 
 
kmf. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ------------------------------------   ------------------------------ 

Debreceni Vízmű Zrt      Civisvíz Kft  
      


