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XI. 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: 2010. július 20-án 15 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. Csele Istvánné képviselő 
5. Ficsór Kálmánné képviselő 
6. Kiss László képviselő 
7. Kósa Jenő képviselő 
8. Póka Sándorné képviselő 
9. Ragány András képviselő 
10. Tóth Barnabás képviselő 

 
Tanácskozási joggal: Majoros Viktória pénzügyi tanácsos 
 
Meghívottak közül megjelent: 
 

• Kiss László Innoinvest Kft. részéről 
• Kotán György Heves Megyei Vízmű részéről 
• Dr. Bánhidy Péter vezérigazgató Heves Megyei Vízmű részéről 
• Ficsór Linda szennyvíz-technológus Heves Megyei Vízmű részéről 
• Dobos Miklós Transdowell Zrt. részéről 

 
Zelei András polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelent vendégeket, képviselőket. 
Ismerteti a napirendi pontokat, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.  
 
Napirend: 

1. Szennyvízberuházással kapcsolatos megbeszélés.  
Ea.: Zelei András polgármester  
2. Szihalom Település ivóvízellátásával kapcsolatos szerződés megtárgyalása 
Ea.: Zelei András polgármester  

 
I. Napirendi pont: Szennyvízberuházással kapcsolatos megbeszélés.  
 
Zelei András polgármester: Átadja a szót Kiss László részére, aki ismerteti a feladatokat.  
 
Kiss László Innoinvest Kft.: Köszönti a testületi tagokat, vendégeket. A legutóbbi ülésen 
alaposan ki lett beszélve a szennyvízpályázat. Sajnos a társulásból való kiválás nem jött létre, 
ezért a szétválás következik. A tervezési szakasz lezárult, el lehet indítani az engedélyezést, és 
a pályázati anyagot össze lehet állítani. Az önkormányzat hozott egy olyan döntést, hogy nem 
a Heves Megyei Vízművel kíván szolgáltatni, ezért nem voltak pontosak, teljesek az adatok. 
Viszont a pályázatban be kellene mutatni ezeket az adatokat, illetve a finanszírozással 
kapcsolatban is felvetődtek problémák. 150-160 millió forint közötti hitelígérvényre 
alkalmasak, 40-50 millió forint hiányzik. Általában az üzemeltetővel szokták ezt az összeget 
megfizettetni. Nem kellett volna rögtön dönteni, további alternatívát kellett volna keresni.  
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Zelei András polgármester: Jó, hogy így jött össze, mert a Heves Megyei Vízművel 
kapcsolatban más az álláspont. Az ivóvízellátással kapcsolatban volt egy terv arról, hogy a 
három település alakít egy Kft-t, de sajnos így alakult a helyzet. Amikor ténylegesen összejött 
a megbeszélés, már nem akartak kiválni, korlátoztak minket. Mi akkor a hozzáállás miatt úgy 
döntöttünk, hogy ha végelszámolás is lesz, de akkor is alakítunk egy új társulást. Végül ketten 
alakítottak egy nonprofit kft-t. Volt kint az Észak-magyarországi Környezetvédelmi 
Felügyelőség ellenőrizni, mert szétverték a zárat, egyéb problémák adódtak. Ma jött az 
ÁNTSZ-től egy megkeresés, hogy a 2. kútnál találtak baktériumot a vízben, ezért intézkedni 
kellett a tisztításáról. Át lett FAX-on küldve a vízmű részére, intézkedés céljából. Korábban 
kértünk árajánlatot a Mefa Kft-től és a Heves Megyei Vízműtől is, az ár ugyanaz. Viszont a 
Heves Megyei Vízmű 15 éves időtartamra kötendő szerződés esetén új kutat fúratna nekünk. 
Átadja a szót dr. Bánhidy Péter vezérigazgató Úr részére.  
 
Dr. Bánhidy Péter vezérigazgató: Véleménye szerint nagy jelentőségű dolgokról van szó. 
Nem hozta magával azt a dossziét, amiben 15 év történései vannak, Mezőszemerével 
kapcsolatban. 1992-ig a teljes víziközmű vagyon a magyar állam tulajdonában volt. Megjelent 
egy törvény a tulajdonba adásról, akkor átkerült a tulajdon az önkormányzatokhoz, 5 
kivételével. Az ország 80 %-ban önkormányzati vízművek működnek. A vízkincs a Magyar 
Állam tulajdona. Mezőszemere ezért úgy gondolja, hogy a vízbázis is Mezőszemere 
tulajdona, ez tévedés, mert a Magyar Állam tulajdona. A megyei vállalatok szétestek 
darabokra. A Heves Megyei Vízmű egyben maradt, átalakult Rt-vé. A bázis Mezőszemerén 
van, de nem lehet felemás tulajdoni helyzetet létrehozni. Az évek folyamán mindig 
változtatták a véleményüket. Ami Mezőszemerén ér valamit, azt a vízmű hozta létre. 8-10 
évvel ezelőtt valaki leverte a lakatot, megszállták a vízművet. 24 órát adtak az eredeti állapot 
helyreállítására. Az a vagyon a Heves Megyei Vízmű vagyonába került. Akkor kapják vissza, 
ha kiválnak a társaságból. A víz nem az övék, a vagyon nem az övék, vagyis apportálták. 
Most is feltörték a zárat, hozzányúltak a rendszerhez. Létrehozták a saját nonprofit kft-jüket, 
nincs üzemeltetési engedélyük, a minta Abasárról származik. Eljön az az idő, amikor be kell 
szüntesse a tevékenységét. Nyilvánvaló, hogy pár éven belül nem lesz 400 vízmű, ennek 
látszanak az előjelei. Nem az a baj, hogy Mezőszemere minden jogszabályt felrúg.  Most 
olvadt be hozzájuk a Dél-borsodi Vízmű. Újabb hat település jelentette be csatlakozási 
szándékát. Az a bosszantó, hogy ezt a vízművet ők hozták létre, a fejlesztéseket ők csinálták. 
Arra nincs garancia, hogy jövőre is ennyi lesz az ár. Biztos benne, hogy ez a dolog jogilag 
megoldódik. Ha Szihalom úgy dönt, hogy nem velünk kíván üzemeltetni, az az ő döntésük, 
tiszteletben tartják. Felajánlottak egy kutat, engedélyezésre alkalmas, ha ez létrejön, akkor 
Szihalom vízellátása független lenne Mezőszemerétől. Meg lehet valósítani az önálló 
vízellátást, ha kutat fúrnak, de a helyzet Szihalom számára sokkal kedvezőbb. Szeptember 1-
től a Dél-borsodi Vízmű beolvad és Szihalomnak volt benne résztulajdona, ez átkerült a 
Heves Megyei Vízműhöz, ez azt jelenti, hogy Szihalom 67 részvénnyel rendelkezi az Rt-ben. 
Azt javasolja, hogy az első napirend vonatkozásában ezt át kell gondolni. Ha van 
Szihalomnak ilyen kiváló mérnöke, mint Ficsór Linda, azt ki kellene használni.  
 
Kiss László Innoinvest Kft.: A pályázók közül mindössze három olyan önkormányzat van, aki 
nem a nagy vízművel akar szerződést kötni. A pályázat szintjéből elvárható több olyan 
kritérium, amin megbukhat egy pályázat. Ha a Heves Megyei Vízmű tud segíteni a 
beruházásban, az megint mellette szól és a műszaki színvonal is mellette szól. A nagy 
költségek megoszlanak, ezt a számlák bebizonyították. Ezt a döntést talán érdemes lenne 
megváltoztatni. Ha nem lesz rá pénz, nincs milyen pályázatról beszélni. 
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Dr. Bánhidy Péter vezérigazgató: Köszöni a kiegészítést, örül, hogy ezt helyettük mondta el, 
helyettük inkább az eredmények beszélnek. Javasolják, hogy mivel van egy átmeneti állapot 
Mezőszemerei vízbázis vonatkozásában, ezért felajánlják, hogy fúrnak egy kutat 
Szihalomnak. Hogy milyen szerződés kerül megkötésre annak függvénye, hogy Szihalom 
részvényese az Rt-nek a működtetést rábízza a vízműre. A 15 évet a biztonság miatt kérik. 
Sok társasági vagyonnal gazdálkodnak, erre is kell gondoljanak. A település szempontjából 
nagyon kedvező, hogy részvényese a vállalatnak.  
 
Antal Mihály: Rendben van, hogy szerződést kötünk, a részleteket tisztázni kell. 60 Ft + ÁFA 
az amortizációs költség. Rossz állapotú a hálózat, évek óta úgy látjuk, hogy 2 millió forintot 
kapunk bérleti díjként, de vissza is adjuk a vízműnek. Nem lenne baj, ha a falunak is kicsi 
haszna keletkezne.  
 
Kiss László Innoinvest Kft.: Ennek a programnak a bibliográfiája a megvalósíthatósági 
tanulmány, abban minden benne lesz. Egyik része műszaki a másik a gazdasági rész. 30 év 
távlatában bemutatja a dolgokat, ebben benne van az amortizáció, az üzemeltető tisztességes 
haszna. Az amortizációt semmire nem lehet fordítani, csak a vezetékrendszer pótlására, ezért 
ezt a pénzt nyújtani kell. A csatornarendszerre az első években nem kell ráfordítani. Ha ebből 
az önkormányzat ki akar alkudni valamit, lehet, de nem javasolt. Ez egy kényszer szülte 
helyzet, mert ezt a pénzt nem tudja másra használni.  
 
Póka Sándorné: Arról volt szó, hogy az önrész fedezi a lakosságit. Szomorú, hogy ez most 
derül ki, olyan, mintha ez egy kényszerített helyzet lenne.  
 
Ragány András: Eddig is volt, hogy javasolta, hogy nagy üzemeltetővel kössünk szerződést.  
 
Kiss László Innoinvest Kft.: A klasszikus példa az, hogy olyan szint legyen, ami a 
polgároknak elviselhető, ezért mondta a kezdetektől, hogy nagy szolgáltató kell.  
 
Zelei András polgármester: 1,1 milliárd a plafon, ebből tisztességesen megépíthető a rendszer, 
nem tudjuk, hogy mennyi lesz a támogatási százalék.  
 
Kiss László: Alacsonyabb támogatási számítások vannak. Még most alakulnak ki a 
végszámok. Egy új törvényi változás is költségemelkedést jelenthet. 20 % sajáterő kell. 157 
millió forint hitelígérvényre jogosult a társulat. 1 hónapon belül pontosan fogják tudni. Így is 
úgy is kell egy üzemeltető, ezek légből kapott dolgok.  
 
Dr. Bánhidy Péter vezérigazgató: Nem ragaszkodnak az üzemeltetéshez, nem kérdés 
számukra az üzemeltetés. Többet fordítanak rá, mint a 20 %. Két évig Szihalom üzemeltette a 
vízművet, meg lehet nézni, hogy nézett ki akkor. Egy ilyen telep üzemeltetése, ahol ennyi 
fogyasztó van rákötve, azon nyereség van. A magyar lakosság nincs abban a teherbíró 
helyzetben, hogy nyereséget lehessen elérni. Működik egy belső kompenzációs rendszer, meg 
lehet nézni, hogy az ő díjai, hogy helyezkednek el országos szinten. Egy ilyen dolgot csak egy 
nagy cég tud biztosítani, karbantartani.  
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Kotán György: A szakértő őket erősítette meg. A Kossuth úti összekötés 1,470 millió forintba 
került, az un. Salam-part 350 ezer forint. Ilyen régi AC vezetékkel rengeteg probléma vetődik 
fel, amire elmegy a pénz. 5 év alatt jelentős összegért újították fel a vízmű-telepet, de nem 
használják. Beállítottak egy új szivattyút, amivel tudják biztosítani a vizet. A Heves Megyei 
Vízmű többet fordít a falura, mint 2 millió forint oda-vissza számlázása. Sarudon nem régen 
készült el a projekt, ahol az amortizációt meg kell jelentetni az árban. Azért nem emelkedtek 
az árak, mert ők benne vannak a Heves Megyei Vízműben. Az ÁNTSZ levelével 
kapcsolatban elmondja, hogy ha nem teljesül az abban foglaltak végrehajtása, 1 millió forint a 
bírság. Azok a ráfordítások az itt élőket szolgálják. Felkészült munkatársak vannak, ha bármi 
történik, azonnal tudnak lépni. Ha beindul a szennyvízberuházás, vannak erre vonatkozó 
tapasztalatuk, ha ilyen nagy cél áll a pályázatban, sokkal könnyebben át lehet vészelni a 
problémákat.  
 
Tóth Barnabás: A beruházásokból kimaradt a glóbusz felújítása, a csővezeték fertőtlenítése, 
tolózárak cseréje. 7 év alatt nagyon leamortizálódik a rendszer.  
 
Antal Mihály: Nagyon jól tudja, hogy Szihalom haszonnal üzemeltette a vízművet. Olyan 
törvényt hoztak, hogy muszáj volt odaadni üzemeltetésre.  
 
Póka Sándorné: Rendben van a vízszolgáltatás, ez a természetes, mert visszaadjuk a 2 millió 
forintot, de a díjba is bele van építve, a lakosság meg is fizeti, hogy tisztességes szolgáltatást 
kap. Díjba épített amortizáció van évek óta.  
 
Dr. Bánhidy Péter vezérigazgató: Az 50-es, 60-as években épült ki a rendszer, egyre rosszabb 
állapotban van, elöregszik. Ennek pótlására nincs fedezet. Az amortizációs díj, amit kérnek az 
önköltség alatt van. Ebből végzik el azokat a felújításokat, karbantartásokat, ami szükségesek. 
Ne várják el, hogy Szihalom hálózatát építsék újjá, egy olyan összegből, amire nincs fedezet. 
A szolgáltató azt a hálózatot működteti, amit neki átadtak. Számszerűen is ki lehet mutatni, 
hogy többet fordítanak rá, mint az az összeg. Az erőforrásokat oda tudja csoportosítani, ahol 
szükség van rá.  
 
Dobos Miklós Transdowell Zrt.: Régen tudjuk a szihalmi ivóvíz problémáit. Kezdetben 
előkerült az ivóvíz hálózat problémája. Rekonstrukcióra nincs pályázati lehetőség. A 
pályázatoknál mindig azt próbálták átvinni, ami támogatható. A korábbi koncepciónak véget 
vetett a KEOP pályázat leállítása illetve a 87. Kr.rendelettel átszabták az agglomerációs 
határokat. Ebből a 4 településből Szihalom felelt meg, csak kimaradt a kormányrendeletből. 
Komoly küzdelmet folytattak, hogy ez módosuljon. Mezőszemere és Egerfarmos nem felel 
meg a kritériumnak, így kiestek. Újra kellett gondolni a tervezési feltételeket. A kis 
fogyasztású rendszert nehezebb üzemeltetni. Az amortizáció olyan fix költség, ami az újra 
előállítás költségeit tartalmazza. Ilyen kicsi településnél SBR rendszer megvalósítását szokták 
javasolni. A telep a Rima-patak és Mezőszemere határában valósulna meg.  
 
Zelei András polgármester: Nehezményezték az ottani lakók, hogy ott fog megépülni, mert 
véleményük szerint elértéktelenedik a házuk. Tájékoztatta őket, hogy a Rendezési terv 
módosításakor több szakhatóság is átnézte, ha ők engedélyezték, akkor ezzel nem lehet semmi 
probléma.  
 
Dobos Miklós Transdowell Zrt.: Ez így is van, akár lakott területtől 30 méterre is megépülhet.  
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Bánhidy Péter vezérigazgató: Teljesen egyetért a társulással kapcsolatban, ők csak kaptak egy 
papírt, hogy a szerződés nem jön létre. A későbbiek folyamán ezt még meg lehet tárgyalni.  
 
Zelei András polgármester: 10 évre volt megkötve a szerződés. Újra kell tárgyalni úgy, hogy 
mindenkinek jó legyen.  
 
Ficsór Kálmánné: Sajnálja, hogy ez a beszélgetés csak most jön így létre, áprilisban kellett 
volna tisztázni a kérdéseket. Ha az emberek tisztán látják ezeket a feltételeket, szívesebben 
aláírják a csatlakozási papírt. Sok kérdés még nem tisztázódott le benne, szeret tisztán látni. 
Muszáj saját szennyvíztisztító telep? 
 
Dobos Miklós Transdowell Zrt.: Az agglomerációs törvény változásával csak saját maga 
valósíthatja meg, vagy nem csinálhatnak semmit. Nincs más alternatíva. Ezzel az SBR 
rendszerrel megfelelően üzemeltethető.   
 
Ficsór Kálmánné: Mennyi lesz a szennyvíz m3-e? Ha ő nem tudja a választ, a lakosság se 
tudhatja. 600 Ft/m3 elgondolkodtató, főleg egy kisnyugdíjas esetében. Jó lenne ezekre a 
kérdésekre választ kapni.  
 
Kiss László Innoinvest Kft.: Volt olyan a lakossági fórumon, aki feltett egy kérdést, de a 
válasz már nem érdekelte, nem figyelt oda. A költség haszonelemzés megmutatja a díjakat. 
Minimum 400-500 forint között lesz az ár 2013-ban, ezeket be kell építeni a díjpolitikába, 
minimum 5 évig alkalmazni kell. Az lesz a probléma, ha ki kell fizetni a plusz költségeket. El 
kell dönteni a településnek, hogy urbanizálódni akar vagy sem. Ezek a dolgok elhangzottak a 
lakossági fórumon is. A környezetszennyezés díja 2-5 év múlva ki lesz szabva. El kell 
dönteni, hogy mi a jobb.  
 
Zelei András polgármester: A lakossági fórumon a volt polgármester és az előző 
alpolgármester volt az, akit említett. Azóta ott tartunk, hogy perrel fenyegette meg a tervezési 
díj megjelentetése miatt. Akkor megígérte, hogy a következő újságban leírja a dolgokat.  
 
Kiss László Innoinvest Kft.: A hangadó emberek inkább azt kérdezzék, hogy mikor kell a 
szennyvízzel a lakosságot meggyőzni. Október 15-e a beadási határidő. Hibás volt a pályázati 
rendszer, nem működtek a táblázatok, ezért módosítottak rajta. Ezért nincs sok idő hátra és 
sok a feladat. Az egyik fontos kérdés, hogy ki lesz az üzemeltető a másik, a saját forrás 
biztosítása. Ezt az utat végig kell szenvedni, meg kell hozni a döntéseket. Ez egy jó alkalom, 
hogy rendbe tegyék az ivóvíz kérdését is. A szennyvíz esetében az amortizációnak benne kell 
lenni, ezt a pénzt rá kell fordítani a hálózatra.  
 
Zelei András polgármester: 80 %-ban AC csöves a rendszer, ami 30-40 éves. Tóth Barnabás 
tudja, hogy a legrégebbi a Tobáni rész, és sorozatosak voltak a csőtörések. Van érvényes 
vízjogi terv, de nincs rá pályázat. A Heves Megyei Vízmű részéről van olyan szándék, hogy 
ezt a rendszert felújítsák? 
 
Dr. Bánhidy Péter vezérigazgató: Erre nincs pályázati lehetőség, se központi forrás. Ha 
kidolgoznak egy programot, a többi megállapodás kérdése. Ez a testület döntésétől függ.  
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Póka Sándorné: A rendszerváltozás óta úgy volt, hogy több falu összefog, az agglomerációs 
változás miatt most változott a helyzet. Mi a garancia? 
 
Kiss László Innoinvest Kft.:2015-ig kell megoldani a 2000 lakosú településeknek a 
szennyvízberuházást. Létrejöttek az agglomerációk, sokkal több települést tartalmaz, mint 
amire pénz lesz. Részletesen ismerteti a forrásokat. Most került így megállapításra, 2 évig 
nem fog változni, a 2000 fő nem fog változni. Ez véleménye szerint, nem megfelelően lett 
felmérve. Vannak ROP-s pályázatok, ezeknek a településeknek minimális rá az esélyük. A 
készre belépőkre nem adnak hitelígérvényt. Tárgyalni kell a bankkal, megnézi az 
önkormányzat kezes képességét. A társulatnak önálló költségvetése lesz, kamatokat is kell 
fizetni. 1 ½ év alatt fog a pályázat lefutni, folyamatos lesz a törlesztés. Ha ezek a statisztikák 
nem lesznek meg, nem tudjuk igazolni az önerőt. Arról kellene dönteni, hogy maradnak-e a 
Heves Megyei Vízműnél vagy marad Mezőszemere. Ennek a döntésnek nem az a tétje, hogy 
lesz-e víz vagy sem. A szennyvíznél nagyon fontos, hogy ki fog üzemeltetni.  
 
Zelei András polgármester: Megköszöni a Heves Megyei Vízmű képviselőinek részvételét és 
szünetet rendel el.  
 
Kiss László Innoinvest Kft.: A szennyvízzel kapcsolatban is ki kellene mondani egy 
ígérvényt. A héten tárgyal Bánhidy Úrral. Ismerni kell a kondíciókat és a feltételeket. A 
projektnél a hiányzó adatszolgáltatásokat is meg kell küldeni nekik.  
 
Zelei András polgármester: Kötelező lett volna adatot szolgáltatni.  
 
Kiss László Innoinvest Kft.: De nem mindegy, hogy milyen idő alatt adja meg az adatokat.  
 
Antal Mihály: Egy ekkora beruházásnál több szolgáltatót is meg kellene keresni.  
 
Kiss László Innoinvest Kft.: Meg lehet közbeszereztetni, többféle lehetőség van. A földrajzi 
helyzet miatt csak a Heves Megyei Vízmű alkalmas erre, ide nem fog jönni a jászságból 
senki.  
 
Zelei András polgármester: Itt van például a mezőkövesdi vízszolgáltató, gond nélkül 
üzemeltetnek. Nagyon jó áron szolgáltatnak, korrektek. Korábban Tóth Barna mutatta meg, 
hogy milyen árakkal dolgozik a vízmű. Nem szereti, ha meg akarják vezetni.  
 
Ragány András: Meg kell beszélni velük a továbbiakat. Le kell ülni tárgyalni, de nem 
nagymellénnyel.  
 
Albert Lászlóné: Ki fog tárgyalni velük, aki ért is hozzá? Hozzanak egy szerződés tervezetet.  
 
Kiss László Innoinvest Kft.: Mivel a szerződések egyediek, de azért itt az idő, hogy új 
szerződés készüljön. Küldeni fog egy mintát.  
 
Tóth Barnabás: A glóbusz is le lett festve, és a drótkötél ki lett cserélve, ez kb. 3 millió forint 
már.  
 
Kiss László Innoinvest Kft.: Kicsi esélyt lát arra, hogy a vélt vagy valós sérelmeket most 
lehessen rendezni, előre kell tekinteni. Tárgyalnak a vízművel, nem lehet pályázatot beadni, 
ha nincs üzemeltető.  
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Póka Sándorné: Tóth Barnabás nehéz helyzetben van, mert ő a vízmű dolgozója, de képviselő 
is, a falu érdekét kell első sorban nézni.  
 
Zelei András polgármester: Elismerjük, hogy mit fordított rá. Számlát lehet írni, azzal van a 
baj, hogy meg akarják vezetni.  
 
Kiss László Innoinvest Kft.: El kell dönteni, hogy mit akarnak, szerződést kötni és megbízni a 
polgármestert és még valakit a tárgyalásra, természetesen elvárja, hogy a véleményüket 
kikérjék.  
 
Póka Sándorné: Ez így van, de mi is elvárjuk, hogy az önkormányzat érdekeit képviselje.  
 
Kiss László Innoinvest Kft.: Ez természetes, az ő érdekük is, hogy a pályázat létrejöjjön, a 
testület a megbízójuk.  
 
Zelei András polgármester: Beszélt Nagy Róberttel a Mefa ügyvezetőjével. Ő is azt mondta, 
hogy ezt az összeget ajánlja, de ősszel újra tárgyaljuk a dolgot. Ők hajlandóak egy új 
tárgyalási alapra. A két önkormányzat tulajdona a kft., az a baj.  
 
Szavazásra bocsátja az elhangzottakat, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
107/2010. (VII. 20.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Polgármesteri felhatalmazás tárgyalás lefolytatására.  
 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
Póka Sándorné: A régi közműtársulattal mi lesz? Ott van a 18 millió forintos kifizetetlen 
számla?  
 
Zelei András polgármester: Végelszámolás lesz.  
 
Ragány András: Mivel nem valósult meg a pályázat nem kell fizetni.  
 
Zelei András polgármester: Részletesen ismerteti a Tiszafüred Városi Önkormányzat 
megkeresését. Törvényi kötelezettségek miatt változik, szavazásra bocsátja a társulási 
megállapodást, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 
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Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
108/2010. (VII. 20.) számú HATÁROZATA 

 
 

Tárgy: A Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodás módosítása. 
 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
Több napirendi pont nem volt, több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Zelei András 
polgármester 17.40 kor az ülést bezárta.  
 
 
 
 
Szihalom, 2010. július 20. 
 
 
 
 
 
  Zelei András   Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
  Polgármester   jegyző  


