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JEGYZŐKÖNYV  
 

Készült: 2010. szeptember 08-án 15 órakor a Polgármesteri Hivatalban (Szihalom, Hunyadi 
u. 78.) megtartott rendkívüli  Képviselő-testületi ülésről. 
 
Jelen voltak: 

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 
 
Jegyzőkönyvet vezeti: Erdős Ákosné ig.fea.  
 
Meghívottak közül megjelent: 

• Bakati Miklós Innoinvest Kft.  
 
Zelei András polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelent képviselőket, valamint 
Bakati Miklóst az Innoinvest Kft. részéről. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, 1 fő 
jelezte, hogy nem tud jelen lenni. Ismerteti a napirendi pontot, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott.  
 
Napirendi pont: 

1. Szennyvízberuházással kapcsolatos megbeszélés.  
Ea.: Zelei András polgármester  

 
I. Napirendi pont:  Szennyvízberuházással kapcsolatos megbeszélés.  
 
Zelei András polgármester: A mai rendkívüli ülés témája az, hogy a szennyvízberuházással 
kapcsolatban meg kell tárgyalni azt a témát, hogy az ivóvízhálózat üzemeltetésére nincs 
szolgáltató. Kell a szolgáltató, és vállalja a szennyvízszolgáltatást is. Átadja a szót Bakati 
Miklós részére.  
 
Bakati Miklós: Tájékoztatja a képviselőket, hogy elkészült a pályázat, meg van tervezve, be 
van adva engedélyeztetésre, 90 %-os készültség van. 960 millió forint a pályázat 
költségvetése, ebből 80-85 % támogatással lehet számolni. 768 millió forint amit az állami 
támogatás, a maradék 192 millió forint az, ami önrészként kellene a rendelkezésre álljon. 
Tapasztalata szerint egy részét az önkormányzat, másik részét a lakosság LTP-n keresztül, 
illetve a szolgáltató teszi hozzá, 33-33-33 % arányban. Ezért vetődött fel a szolgáltató 
kérdése, nemcsak azért, mert be kell mutatni a szolgáltatót a pályázatban, hanem a hiányzó 
részt be kell fizetni. Szihalom vállaló képességével Önök jobban tisztában vannak, ezért 
felvetődött, hogy a Heves Megyei Vízmű alkalmas lenne arra, hogy a hiányzó részt 
megfinanszírozza. Ha nem akarnak a vízművel együttműködni, akkor a szennyvíz pályázattól 
el kell tekinteni, mert a 120 millió forintot nem tudják bevállalni. Október 15-ig be kell a 
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pályázatot adni, 10-ig le kell rendezni a dolgokat, addig tudni kell, hogy mi a helyzet. 
Testületi határozat kell arról, hogy elfogadják a díjpolitikát, 5 évig nem módosítják, a 33 % 
sajáterőt a költségvetésből biztosítják. Tudja, hogy ez nehéz döntés. Más településeken is 
dolgoznak, pl. Karácsondon, nekik a hátuk mögött ott van az erőmű. A javítási költség is 
tetemes lenne, fel kellene venni még 3-4 embert az üzemeltetéshez, 20-30 %-al drágábbá 
tenné az üzemeltetést. Dönteni kell, mert így a pályázat nem beadható. Kérdés az, hogy 
valóban akarják-e a szennyvizet, ha igen, akkor végig gondolták-e, hogy 120 millió forintot 
kell hozzátenni a költségvetésből és mivel nincs üzemeltető, egy szervezetet létre kell erre 
hozni.  
 
Zelei András polgármester: Október 3-án választás lesz. Kell egy bizonyos idő, hogy felálljon 
az új testület, arra már nincs idő, hogy a következő testület hozzon döntést. 10-ig mindent 
rendbe kell tenni, ezért abban kellene gondolkodni, hogy ha ez a testület nem vállalja be, ideje 
sem lesz rá az új testületnek. 
 
Ragány András: Ha már döntöttünk korábban, mindenképpen vállaljuk, kezdjünk neki. Meg 
kell kötni a Heves Megyei Vízművel a szerződést, nem kell totojázni.  
 
Ficsór Kálmánné: Megkeresték már az önkormányzatot a fúrás miatt? Már mindent 
megszereztek hozzá, arra vártak, hogy a szerződés alá legyen írva. Ki fognak futni az időből.  
 
Zelei András polgármester: Amíg nincs szerződés, addig nem lehetett aláírni semmit. Ebben a 
kérdésben nem dönthet egyedül, a testületnek van ebben döntési jogköre.  
 
Antal Mihály: 1 évre kellene megkötni a szerződést. A kúttal kapcsolatban nem biztos, hogy 
jobb lesz az a kút, mint a mostani. Olyan óriási vagyont kérnek, hogy 15 évre szeretnék 
üzemeltetni a rendszert. 40 éves a vízhálózat és nincs rá pénzünk, hogy felújítsuk. Ez a 
tulajdon az önkormányzaté. Korábban kiküldött szerződés minta rettenetes.  
 
Bakati Miklós: Az egy minta volt, a Nyírségvíz ilyen szerződéseket köt.  
 
Antal Mihály: Az amortizációs költség átmegy a vízműhöz. Akarnak fúrni egy kutat, az közös 
lesz, soha többé nem tudunk szabadulni.  
 
Póka Sándorné: Abban maradtunk, hogy a kormány felülvizsgálja a hatósági árakat, 
véleménye szerint Mezőszemerével dűlőre jutnak nem azon lesznek, hogy kutat fúrjanak, 
hanem azonnal kezdje el a rendszer felújítását. Ha bele akar fektetni, ezt kellene kérni. 
Korábban Kiss László 50 millió forintról beszélt.  
 
Bakati Miklós: A költséghaszon elemzés, ami ezt kihozza, 920 millió forint volt, ehhez jöttek 
még hozzá plusz költségek, ez még folyamatosan emeli a költségeket. Olyan nincs, hogy az 
EU azt mondja, hogy 85 %, be kell bizonyítani a költséghaszon elemzésben, ez több 
mindentől függ. Az EU ad egy keretet, ebből jönnek le ezek a pénzek. 83 % lehet az összeg. 
Ha 85 % fölé mennek, akkor tarthatatlan a projekt. 30 évre kell számolni, 80- 83 % között 
van, ami még fenntartható és nagy támogatást jelent. Az önkormányzat nem fog beadni 
semmit. Mivel az önkormányzat nem tud ennyit berakni a lakosságtól és a szolgáltatótól kell 
megkérni. Az önkormányzat nem jön be finanszírozónak. Nem lehet tudni, hogy a 2011-es 
költségvetésben benne lesz-e a pályázati alap.  
 
Póka Sándorné: Vannak részletkérdések, amelyek több millió forintot tesznek ki.  
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Bakati Miklós: Az önrészre kétféleképpen lehet pályázni. Az önrész finanszírozást nem 
fogadják el, mert olyan mint a kutya vacsorája. Az önkormányzat adhat be pályázatot 20 % 
önerőre. A 60 millió forintot ki fogja állni az önkormányzat vagy a vízmű? Ha az 
önkormányzat tudja állni, akkor nem probléma. Előbb a 60 millió forintot be kell fizetni és 
utófinanszírozással kapják meg az összeget, de nem biztos, hogy mennyit adnak. A 
kezességvállalás nem önkormányzati pénz, és miért adjon erre?  
 
Tóth Barnabás: Azt kell eldönteni, hogy maradunk-e a vízműnél.  
 
Albert Lászlóné: Ha ezt nem kötjük meg, a falu előtt elássuk magunkat.  
 
Tóth Barnabás: Javasolja, hogy a polgármestert és a jegyzőt hatalmazzuk fel, hogy 
beszéljenek a Heves Megyei Vízművel.  
 
Zelei András polgármester: Ezt már most megteheti, ki jön még tárgyalni? 
 
Ragány András: Nem kell oda több ember, Bakati Miklós vagy Kiss László is elég, nem kell 
annyit variálni. El vagyunk késve így is.  
 
Zelei András polgármester: Ez egy hosszú távú döntés. Ha nem vállalnak be egy felújítást, 
mert akkor azt mondjuk, hogy nem érdemes szervezkedni.  
 
Tóth Barnabás: Bejárta az országot, mindenhol ilyen elavult a rendszer. Amíg a városokat 
meg nem csinálják, addig a falvakkal nem foglalkoznak. Hogy az egész hálózatot kicseréljék 
arra biztos, hogy nincs mód. Budapesten vegyes hálózat van, ezt el kell felejteni.  
 
Zelei András polgármester: Ez őt nem feszélyezi, ez alku kérdése, hogy mit tudunk kialkudni. 
Nem azt kéri, hogy 1 év alatt újítsanak fel mindent.  
 
Bakati Miklós: A Nyírségvíz azért vállalt be 100 milliót, mert látta a költséghaszon elemzés 
alapján, hogy 10-15 év alatt kapja vissza azt a 60 millió forintot.  
 
Antal Mihály: 3 év alatt kapja vissza ezt a pénzt. A kutat nem kellene belekeverni, akarunk 
szerződést kötni, de fontosak a részletek. Azért, hogy ne szidják a faluban nem fogja azt 
mondani, hogy adjuk oda az üzemeltetést. A tárgyalás alapja, hogy egy külön számla legyen, 
hogy mi hová ment.  
 
Ragány András: Csak javításra kell használni ezt az összeget.  
 
Póka Sándorné: Tudva levő dolog, hogy évek óta lenyeli az amortizáció költségeit.  
 
Zelei András polgármester: A testület felelőssége, hogy tud-e szolgáltatni megfelelő minőségű 
ivóvizet.  
 
Bakati Miklós: A szennyvízpolitikát a testület határozza meg. 35 évre kell a CBA-ban 
számolni.  
 
Tóth Barnabás: A Remondis se kérdez meg, egy árat ad, azt kell elfogadni.  
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Kiss László: Mi vagyunk rájuk szorulva, nem fordítva, ha olyan követeléssel állunk elő, 
elküld minket.  
 
Zelei András polgármester: A héten felveszi a kapcsolatot Bánhidyvel. Szavazásra bocsátja 
azt a javaslatot, hogy a Heves Megyei Vízmű legyen a szolgáltató, és egy szerződésben 
megállapodást kötünk a kútfúrásról és az üzemeltetésről, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
128/2010. (IX. 08.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Megállapodás megkötése a Heves Megyei Vízművel.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Ficsór Kálmánné: A kúttal kapcsolatban is dönteni kellene minél hamarabb, mert már minden 
meg van kérve.  
 
Zelei András polgármester: 15 éves szerződést kell kötni.  
 
Póka Sándorné: Mennyi a fenntarthatóság? 
 
Tóth Barnabás: 10 év. Mezőszemere és Egerfarmos csinált egy kft-t. Az a kút bármikor 
behomokolhat. Jó, ha Mezőszemere és Egerfarmos saját magát el tudja látni.  
 
Zelei András polgármester: Jó minőségű víz van, olyan, hogy palackozni lehet.  
 
Ragány András: Miért kell a vizet tisztítani? 
 
Zelei András polgármester: Elő van írva, hogy bizonyos időközönként fertőtleníteni kell.  
 
Tóth Barnabás: Az a kút bármikor beszakadhat. Szerencsések voltunk, hogy átmentünk a Dél-
borsodi vízműhöz, mert behomokolódott a kút, akkor lajtos kocsival hordták a vizet.  
 
Zelei András polgármester: Nem akarja, hogy 10 év múlva a lakos óriási vízdíjat fizessen.  
 
Tóth Barnabás: A Dél-borsodi azért megy át, mert 200 forinttal olcsóbb lesz a víz.  
 
Ficsór Kálmánné: Miért nem mondtuk azt, hogy nem kérjük a kutat, mert jó nekünk a 
mezőszemerei víz. Beleöltek egy nagy csomó pénzt, az is elhangzott, hogy addig nem lesz 
aláírva, amíg nem rendezett a terület.  
 
Zelei András polgármester: Le kell ülni a Heves Megyei Vízművel tárgyalni. Külön kell 
választani a vizet és a szennyvizet, megbeszéljük a feltételeket.  
 
Zelei András polgármester: Ki megy még tárgyalni? Bánhidy se egyedül dönt.  
 
Tóth Barnabás: Egyedül ő se dönt, az igazgató tanács dönt.  
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Zelei András polgármester: Felhívja akkor és kér egy időpontot. Szavazásra bocsátja a 
kútfúrás elfogadását, amit a Képviselő-testület 5 igen, 2 nem, 2 tartózkodással elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
129/2010. (IX. 08.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Kútfúrás elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Antal Mihály: Ezzel óriási kockázatot vállalt a testület.  
 
Póka Sándorné: Szavazhatunk a minősített többségről is. Fúrnak egy kutat, ha 15 éve 
szerződünk velük.  
 
Zelei András polgármester: Nevetséges, és felelőtlenség volt a 10 évet aláírni. Javasolja, hogy 
névszerinti legyen a szavazás, mert ennek a döntésnek hosszú távú következményei lesznek. 
Bele fogja írni az újságba. A lakosnak fizetni kell. Akkor vállaljuk, ha Visontáról ide is adnak 
majd pénzt, ők könnyen vannak, ott már milliárdok vannak, ugyan ez a helyzet 
Bélapátfalvával, a mi pénzünkből is oda ment, nekünk semmi hasznunk nem volt. Nem mi 
tehetünk arról, hogy nekünk nincs ilyen. Mi vállaljunk szolidaritást, mert itt olcsó a víz.   
 
Tóth Barnabás: Egységes ára van a vízműnél.  
 
Ficsór Kálmánné: Mezőszemere ugyan ennyit fizet most is, nem tudják csökkenteni.  
 
Zelei András polgármester: A pénz ott marad náluk.  
 
Tóth Barnabás: Vállalja a döntését, nyugodtan beleírhatja az újságba.  
 
Antal Mihály: Mezőkövesdhez tartoztunk, amikor kérték, hogy 200 forint legyen köbmétere, 
mert lehet rá állami támogatást kérni. Pár évig ez ment, utána fel kellett emelni a víz árát, ez 
egy jó kis becsapás.  
 
Zelei András polgármester: Ne tegye fel mégegyszer a kútfúrást szavazásra? Ennek még 
hosszú távú következményei lesznek attól tart.  
 
Ficsór Kálmánné: A csatornának is ugyan ekkora súlya van, ha nem nagyobb.  
 
Zelei András polgármester: Volt arra példa, hogy nem volt az újságban megírva, de hárman 
kiálltak, akkor sok milliót elbuktunk. A környező települések így lavíroztak, és plusz pénzt 
kaptak rá.  
 
Tóth Barnabás: Fél évig kapták a támogatást, utána megszüntették.  
 
Zelei András polgármester: A környezetvédelemtől is érkezett egy megkeresés, amelyben 
tájékoztatást kérnek a szolgáltatóról. Ilyet nem tudtunk nekik küldeni. Meggyőződése, hogy 
ez a levél megkeresésre történt.  
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Antal Mihály: Közölni kell, hogy ilyet még nem tudunk küldeni.  
 
Zelei András polgármester: Szerdára össze kellene hozni a szennyvizes csapatot. Ez a 10 
ember képvisel 100 embert.  
 
Ragány András: Ő még egyszer nem fogja végig járni a falut, még csapattal sem. Ide kellene 
az embereket behívni a hivatalba.  
 
Zelei András polgármester: Nem gondolja komolyan, hogy ide be fognak majd jönni 
szerződést kötni? Végig kell járni a falut és alá kell íratni.  
 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, Zelei András polgármester hatósági ügyek 
tárgyalása miatt zárt ülést rendel el, amiről külön jegyzőkönyv készül. Hatósági ügyek 
tárgyalása után az ülést 17.05-kor bezárta.  
 
 
 
 
Szihalom, 2010. szeptember 08. 
 
 
 
 
  Zelei András     Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
  Polgármester    jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


