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VII. 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: 2010. május 04-én 16 órakor a Polgármesteri Hivatalban (Szihalom, Hunyadi u. 78.) 
megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről. 
 
Jelen vannak: 

1. Zelei András polgármester 
2. Albert Lászlóné képviselő 
3. Antal Mihály képviselő 
4. Ficsór Kálmánné képviselő 
5. Kiss László képviselő 
6. Kósa Jenő képviselő 
7. Póka Sándorné képviselő 
8. Ragány András képviselő 
9. Tóth Barnabás képviselő 

 
Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 
 
Meghívottak közül megjelent: 

• Kiss László 
 
Jegyzőkönyvet vezeti: Erdős Ákosné ig.fea. 
 
Zelei András polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította a határozatképességet, 
elmondja, hogy 1 fő jelezte távollétét, és szavazásra bocsátotta a napirendet, melyet a képviselők 
egyhangúan elfogadtak.  
 
Napirendi pont: 
 

1. Szennyvízberuházással kapcsolatos árajánlatok megtárgyalása.  
Ea.: Zelei András polgármester  
  

Az első napirendi pont ismertetése előtt kéri a Képviselő-testületet, hogy kerüljön megtárgyalásra 
Hatos Veronika pedagógus ügye.  
A KIKI mb. igazgató kérését ismertetve elmondta, hogy Bartáné Galamb Anett pedagógus szabadsága 
idejére kérik, Hatos Veronika pedagógus alkalmazását, akinek a bérét az önkormányzat 
költségvetésébe betervezték.  
 
A Képviselő-testület részletesen megtárgyalta az előterjesztést, és az alábbi egyhangú határozatot 

hozta: 

 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
71/2010. (V. 04.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Bartáné Galamb Anett pedagógus szabadság ügye.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
 
 
I. Napirendi pont: Szennyvízberuházással kapcsolatos árajánlatok megtárgyalása 
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Zelei András polgármester: Köszönti a Képviselő-testület tagjait, illetve Kiss László meghívott 
vendéget. Ki lett küldve a képviselők részére a tájékoztató anyag, ezzel kapcsolatban kellene 
elfogadni a kedvezőbb ajánlatokat. Ezek elszámolható költségek.  
Átadja a szót Kiss László részére.  
 
Kiss László: Ezek közbeszerzés nélküli megbízások, mert nem érik el az értékhatárt. 3 ajánlat kell a 
KEOP szabályoknak megfelelően, szükségesek a szerződéskötéshez. Véleménye szerint a Transdowell 
Rt. ajánlatánál a fizetési határidő nem megfelelő. Javasolja, hogy írásban kérjen a testület 
pontosítást.  
 
Póka Sándorné: Kötbért nem szokás ilyenkor kikötni? 
 
Kiss László: Szerződéstervezetnél szoktak ilyenről tárgyalni, de nem nagyon szoktak ilyet kikötni. 
Javasolja, hogy a Lucsik és Társa esetében is kérjenek pontosítást, minél hamarabb. Ezeket a 
hiánypótló leveleket reggel megküldi e-mailben, és aláírás után el lehet mihamarabb FAX-olni az 
érintettek részére.  
 
Zelei András polgármester: Ezekkel a feltételekkel, a hiánypótlással elfogadható-e a testület számára 
a sorrend?  
Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását, amit a Képviselő-testület 8 igen, 1 tartózkodással 
elfogadott, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
72/2010. (V. 04.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Árajánlatok elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

Kiss László: Információja van arról, hogy módosításra került az agglomerációs besorolás, de csak a 
későbbiekben fog megjelenni. Csak ennek a beadására volt esély, hogy Szihalom így végig vigye a 
pályázatot.  
 
Ragány András: Segítséget szeretne kérni, mert 535 fő körül tartanak a szerződéskötéssel, még 90-
100 főre szükség lenne. Sok kételkedő ember van a faluban. Zrupcsán László javasolta, hogy azokat az 
embereket, akik nem jelentkeztek, meg kellene újra keresni.  
 
Antal Mihály: Már korábban is javasolta, hogy azokat az embereket keressék meg, akiknek bent van a 
vize, de még nem kötötte meg a szerződést.  
 
Kiss László: Van olyan terület a községben, ahol sokan nem kérik vagy szétszórt? 
 
Tóth Barnabás: A 37 közületet még hozzá kell tenni a listához.  
 
Ragány András: Olyan utca nincs, ahol nem kérték volna, még olyan is kötött szerződést, akinek csak 
kerti csapja van.  
 
Tóth Barnabás: Problémaként veti fel, hogy a Fundamentás üzletkötők nem szép szóval próbálták az 
embereket meggyőzni, hanem azt mondták, hogy ha nem kötnek rá, akkor ráterhelik a házukra. 
Sokan panaszkodtak neki ez miatt.  
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Ragány András: Szólni kell ezeknek az embereknek, nagyon szívesen elmagyarázza részükre.  
 
Kiss László: Be kell várni a pályázathoz a 75 %-ot, mert ha ezt nem érjük el, akkor sajnos az 
önkormányzatnak meg kell hoznia a döntést, hogy az az utca kimarad a szennyvízelvezetésből.  Hátha 
így megindul a lakossági összefogás. Szihalomra az érvényes, hogy nem szikkad el a szennyvíz, itt 
bizony szippantatni kell. Ha nem teszi, akkor jön a környezetvédelem a talajterhelési díjjal, és 
szigorúan büntetni fog.  
 
Ragány András: Nagyon szeretné, hogy legyen a faluban szennyvíz, és akkor még mindig itt tartunk.  
 
Kósa Jenő: Általában sehol nincsenek az előírások betartva, de Füzesabonyban már át is estek a ló 
túloldalára, mert olyat is megbüntettek, akinek van szennyvize, csak nincs szerződése.  
 
Ficsór Kálmánné: Ő is beszélgetett emberekkel, sokakban kétely van, például azzal kapcsolatban, 
hogy mennyit kell majd fizetni, és mi lesz, ha azt nem tudja majd kifizetni. Sokan úgy érvelnek, hogy 
majd akkor belépnek, ha beindul a beruházás.  
 
Kiss László: Akkor kell fizetni, ha a szerződés életbe lép. Most kinyilvánítja, hogy rá fog kötni, majd 
akkor kell csak fizetni.  
 
Ficsór Kálmánné: Hogy tudja Szihalom egymaga a szennyvíztisztító telepet üzemeltetni?  
 
Kiss László: Szakaszos üzemeltetésű lesz, az alacsonytól a maximumig tudjanak működni. Nem 
ráfizetéses dolog. Ez a pályázati modul már nem úgy működik, mint a másik modul. Szigorú, 30 éves 
kimutatást kell készíteni, az is le van szabályozva, hogy milyen számokkal kell számolni. Meg kell 
határozni, hogy milyen szivattyúk lesznek, sok ilyen feltételből adódik össze az üzemeltetés. Ezekből a 
számokból épül fel a díjpolitika, de ezt akkor szoktuk látni, ha majd beindul. Kb. 400-500 Ft díjakkal 
működhet hatékonyan. Azt, hogy mi lesz 10-15 év múlva, nem tudhatjuk. Rosszabb helyzet nem 
lehet, mintha maradnának a szippantás mellett.  
 
Ficsór Kálmánné: Ha ez összeáll, akkor lehet a támogatási szerződést aláírni. Érdeklődött, és úgy 
tájékoztatták, hogy ráfizetéses az üzemeltetés.  
 
Zelei András polgármester: Ha a maximummal számítják, akkor azt mondják, hogy el akarjuk lopni ezt 
a pénzt.  
 
Kósa Jenő: Ha valaki nem tudja kifizetni, érdemes megnézni, hogy mennyi a vízszámlája és mennyit 
fordít szippantásra. Ha a 15 évvel ezelőtti törvény előírásait elkezdik betartatni, akkor mennyit kell 
majd fizetni.  
 
Kiss László: Ha az idősemberek nem tudják kifizetni, az még mindig lehet az önkormányzat szociális 
politikája. Az a fontos, hogy fenntartható legyen a rendszer. Egyet fogadjanak el, hogy ez a beruházás 
ennyibe fog kerülni, olcsóbb nem lesz. Van olyan település, ahol sokkal drágább lesz, mert olyan a 
település adottsága. Itt egy jó gravitációs rendszert kell megépíteni. Nem kevés követelményt írnak 
elő ehhez a beruházáshoz. Olcsóbban lehet kijönni egy jó üzemeltetővel.  
 
Póka Sándorné: Mikorra épülne meg? 
 
Kiss László: 2012. II. felére. Úgy tárgyalunk a Heves Megyei Vízművel, hogy működjünk együtt az 
adott szolgáltatás tekintetében, még ha anyagilag nem is száll bele. Látni kell, hogy milyen nehéz 
helyzetbe hozza a pályázatot, ha nincs megfelelő nagy szolgáltató. Szükség van még az OSAP-os 
adatszolgáltatásra, nem lesz meg az együttműködés.  
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Zelei András polgármester: Ez a mostani helyzet sem jó így.  
 
Kiss László: A KEOP elvárja, hogy bizonyos költségek benne legyenek a pályázatban, például el kell 
különüljön a fenntartási költség és a felújítás.  
 
Antal Mihály: Be lehetne perelni őket. A TIGÁZ-nál is nyertünk pert korábban, csak senki nem tudja.  
 
Zelei András polgármester: Már most megy a fenyegetőzés. Nem feltétel, hogy a Heves Megyei 
Vízműnél maradjunk. Június 17-ig ő az üzemeltető, ki kell szolgáltassa az adatokat. Csomó pénzt 
elvettek a támogatásból, duplájára fogják emelni a víz árát.  
 
Kiss László: Ezekre az adatokra szükség van, ahhoz, hogy a pályázatot be lehessen adni. Például az 
elmúlt 5 év vízfogyasztásával kapcsolatban OSAP-os adatokra van szükség, korábban nem kellett.  
 
Póka Sándorné: Vidéken nagyon sokan locsolnak. Ha beindul a szennyvíz, akkor mennyi lesz a 
talajterhelési díj? A beruházás költségei után érdeklődik.  
 
Kiss László: 90 % szoktak számolni, almérőt szerelnek fel, arra nem kell díjat fizetni. A saját erőt 1,1 
milliárd forinthoz tervezzük. A közbeszerzésben lesznek pontosan kirészletezve ezek a költségek, úgy 
vannak tervezve, hogy biztosan meg lehessen valósítani a beruházást. Részletesen ismerteti a 

pályázat költségeit. Előfordulhat vis maior helyzet, előfordulhat, hogy módosítanak bizonyos 
rendeleteket, így magasabb összeget kell fizetni, így van egy tartalék keret, nem kell az 
önkormányzatnak a saját zsebébe nyúlnia. A megmaradt összeget nem fogják elvenni.  
Javasolja, hogy nézzék meg a belépőket a térképen és egy közös szervezésű falujárást kell 
végrehajtani, valamint az érintett embereknek tartsanak egy tájékoztató fórumot, ezt akár még a 
hétvégén is megtehetik.  
Pontos összeget a talajterhelési díjra nem tud mondani, meg kell nézni a rendeletet.  
  
Ragány András: Véleménye szerint ezeket pontos jogszabályi háttérrel ellátva, alátámasztva ki 
kellene juttatni a lakosság részére.  
 
 
 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, észrevétel nem hangzott el.  

 

Zelei András polgármester: Tájékoztatja a képviselőket a május 15-én Füzesabonyban tartandó 
kistérségi nappal kapcsolatban.  
 
 
Több napirendi pont nem volt, más kérdés, észrevétel nem hangzott el, Zelei András polgármester 18 

órakor az ülést bezárta.  

 

 
 
Szihalom, 2010. május 04.  
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  Zelei András   Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
  Polgármester   Jegyző  


