XVI.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 25-én
17.00 órakor tartott Közmeghallgatáson.
Testületi ülés helye: Művelődési Ház Szihalom
Jelen vannak:
• Bóta József Sándor polgármester
• Boda Sándor képviselő
• Farkas József képviselő
• Dr. Joó Csaba képviselő
• Tóth Barnabás képviselő
• Virágh Dénes képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző
Jegyzőkönyvet vezeti: Erdős Ákosné ig.fea.
Meghívottak közül megjelent:
• Berettyán József
• Ritter György
• Puhl Zoltán
• Pogány István
• Hideg Lóránt
• Dobos Miklós
• Kovács Zsolt
Bóta József Sándor polgármester: Köszönti a megjelent vendégeket, érdeklődőket,
képviselőket, megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat,
amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.
Napirendi pont:
1. Szennyvízelvezetéssel kapcsolatos lakossági kérdések, problémák megvitatása.
Ea.: Bóta József Sándor polgármester
Bóta József Sándor polgármester: A múltkori közmeghallgatáson nem tudtuk ebben a
formában megtartani, mert a kivitelező kérte, hogy ha elkészültek a helyreállítási munkák, a
lakosság részéről felmerült kérdéseket, problémákat akkor tudják megválaszolni. Sajnálja,
hogy ilyen kevesen jöttek el erre a fórumra, pedig itt rögtön fel lehet tenni a kérdéseket, nem
pedig a facebookon kötekedni, veszekedni. Átadja a szót a meghívottaknak.
Ritter György: Köszönti a megjelenteket. 1 évvel ezelőtt indult el ez a beruházás, és már csak
néhány hónap kell, hogy teljesen be is fejeződjön. Akkor is kértük a lakosság türelmét és
toleranciáját. Egy ilyen beruházás sokkal tovább szokott tartani. Ez az időszak félév volt, késő
őszig tartott a kivitelezés. Azt tartották szem előtt, hogy a határidőket betartsák. A kamerás
vizsgálatok, vízzárósági vizsgálatok megtörténtek. Most a helyreállítási munkák zajlanak,
ezért is kérte, hogy ez a közmeghallgatás később legyen, ezzel az egy napirendi ponttal. A

95

szennyvíztelep próbaüzeme tart, jók az eredmények. A helyreállítási munkák befejezése után
tartanak egy bejárást, mindent megnéznek, és ahol hiányosságok lesznek, még ebben az évben
megpróbálják megoldani. Videó felvételek készültek, amiket elő fognak venni és megnézni,
amennyiben problémák adódnak.
Pogány István: A helyreállítási munkálatok folynak. Kéri, hogy az észrevételeket,
problémákat mondják el.
Puhl Zoltán: Június 29-én megfelelőnek minősítették a műveket arra, hogy a próbaüzem
elkezdődhessen. Örül, hogy a lakosság ilyen nagy számban csatlakozott a rendszerhez. 451
bekötés történt a mai napig, kb. a felénél vagyunk most. 70-80 m3 szennyvíz érkezik a telepre
naponta, jónak minősítették a szennyvizet, megfelelően működik a telep. Január 29-ig tart a
próbaüzem, apróbb hiányosságok vannak, ezek kijavítódnak. Újra leolvasásra kerülnek a
vízórák, ez alapján kötnek szerződést és ez alapján kell majd fizetni.
Farkas Nándorné: A javítások szemmel láthatóak. Problémaként veti fel a kerítésének
eltörését. Akkor felvette a kapcsolatot a kivitelezővel, a kerítését kiegyenesítették, de azóta
sem történt semmi.
Pogány István: Ki kell vizsgálni az esetet, most rögtön konkrét választ adni nem tud. Meg kell
nézni, hogy mekkora a kár, ha jogos a sérelem, akkor kijavításra kerül.
Antal Lajos: Az utak állapotával kapcsolatban egyeztetést folytatott a Polgármester Úrral, aki
ígéretet tett arra, hogy 25-ig rendezik. A Szabadság út állapotáról tájékoztatja a kivitelezőket.
Megkérdezi, hogy mikor lesz kijavítva az út rendesen? A Liget úton virágok is voltak ültetve,
azt az állapotot is vissza kellene állítani.
Besenyeiné Horváth Ildikó: A Vörösmarty út 36-ban lakik. Rettenetes az utca állapota,
járhatatlan. Csak gumicsizmában lehet közlekedni esős időben, ha száraz az időjárás, akkor
olyan kemény a föld, hogy az ember kitöri a lábát, száll a por. Az életmódjukat teljesen
ellehetetleníti. Az akna körül meg van süllyedve a föld, a tetők végig ki vannak emelve.
Amúgy is szűk az utca, épp egy autó fér el, kész csoda, hogy nem volt eddig még probléma.
Le van borítva a zúzott kő, miért van az ott?
Pogány István: A jövő héten megy a kivitelező helyreállítani, azért van ott a kő.
Becsky István: Problémaként veti fel, hogy két helyen elszakították a vízvezetékét, 15 m3
vize elfolyt. Nem találták meg a kivitelező céget, aki a bekötést végezte. Ki téríti meg a kárát?
Ritter György: A kerítésen belüli munka a beruházáshoz kapcsolódik, de nem rajtuk kell
számon kérni. A bejárás alkalmával sok mindenre fény fog derülni. Január 29-e a kivitelezés
határideje. Úgy gondolja, hogy az utolsó napokat-heteket töltik itt, mert utána az időjárás
miatt nem lehet semmit csinálni. Az elkövetkező két hétben sok munkát elvégeznek, ezért erre
az időszakra még kéri a lakosság türelmét.
Pogány István: Amikor a beruházás elindult, azt ígérték, hogy ősz végére helyre állítják a
területet. Mindenki megelégedésére próbálták a munkát elvégezni, de nagyon rövid volt a
határidő. Tudja, hogy vannak problémák, ezeket meg is próbálják megoldani.

96

Ludman József: Az aknák az árokban vannak, hogy fog a víz elfolyni?
Dobos Miklós: Az engedélyezésért felelős a tervekért is felelős. A szennyvíz az egyetlen
olyan közmű, amit lehet az árokban elvezetni. Ha kárt okoznak, az árkot kötelezően helyre
fogják állítani.
Tóth Attila: Tényleg sok probléma merült fel a lakosság részéről, de tudták tartani a
kapcsolatot a kivitelezővel, maximálisan jól álltak a dolgokhoz. Nehezményezi, hogy a
megbeszélésekre nem kapott meghívást. A Deák Ferenc úti bekötés problémáját veti fel.
Ritter György: Amikor folytak a munkálatok hetente találkoztak, nem tudta, hogy igény lenne
arra, hogy a megbeszélésekre meghívást kapjon. Sok olyan dolog van, amiről nem tudnak,
nem lehet látni. A Deák Ferenc úton azt hitte, hogy már túl vannak. Ma délután egyeztek meg
a megoldásban.
Sári Ferenc: Azoknak az utaknak mi lesz a sorsa, amelyik zúzott kővel borított? A padkák
állapot sem megfelelő. Véleménye szerint nem megfelelő a tömörítés. Kátyusak voltak az
utak, ezek fel lettek vágva és földdel tömörítve. Lehet tudni, hogy melyik utcában mikor
lesznek a bejárások?
Pogány István: 5 év garancia van, ki fognak járni ellenőrizni. Tényleg voltak
beazonosíthatatlan útszerkezetek, nekik az eredeti állapot helyreállítása a dolguk, ennél többre
nincs pénz. Amennyiben ők bontották fel az utat, akkor kő zúzalékkal állítják helyre,
megfelelő minőségben tömörítik. Ha a padka elbontásra került, nekik helyre kell állítani.
Oroszki Linda: Házi átemelővel van náluk. Véleménye szerint a lakosság tájékoztatása
kritikán aluli volt, egymástól tudták meg az emberek a dolgokat. Egy fa deszkára van az
átemelő felszerelve, az van beleállítva a földbe.
Bóta József Sándor polgármester: Az a nagy baj, hogy az emberek egymást bolondítják el a
faluban. Itt van a megbeszélésre a lehetőség, nem jönnek el az emberek. Van egy réteg, aki
abban éli ki magát, hogy mindenben a rosszat keresi, ezért voltak az össze-vissza hírek a
faluban. Ha probléma van, mondják el, de vannak tájékozatlan emberek, mert nem olvas utána
pl. a helyi újságunkban, nem jönnek el a lakossági fórumokra. Ahogyan most be tudták
szórólapozni a falut a közmeghallgatásról, úgy lehetett volna a lakosságot is tájékoztatni,
hogy mikor melyik utcát fogják csinálni. Át kellene azt gondolni, hogy május, június hónapig
megvalósult a munka, meg kellene nézni Mezőkövesdet vagy Kált, ahol nincs kész a tisztító.
Próbálják már meg elfogadni, hogy vannak olyan dolgok, amiket el kell viselni. Óramű
pontossággal nem lehet dolgozni. Véleménye szerint elégedettnek kellene lennünk. Akkor is
el lehet mondani a problémákat, amikor az utakat bejárták. A jobb együttműködéssel többre
mennénk. Csalódott, hogy a lakosság nem működik együtt ezekben a kérdésekben, ezen a
szemléleten kellene változtatni.
Pogány István: Legjobb tudomása szerint volt szórólapozás. Az átemelővel kapcsolatban
igaza van a hölgynek, természetesen meg fogják nézni.
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Ritter György: Amikor a munkálatokkal végeztek, akkor fognak kijelölni 3-4 napot a
bejárásra. Valószínűleg november 10-15 körül lesz. A fadeszkára helyezett átemelők ügye is
most kerül majd sorra.
Bóta József Sándor polgármester: Kéri, hogy amennyiben lesz egy előzetes időpont
tájékoztassák az önkormányzatot.
Tóth Attila: Ki fogja az átemelők díját fizetni, azért, hogy az érintett emberek ne kerüljenek
emiatt hátrányba.
Bóta József Sándor polgármester: 1-2 kW teljesítményt jelentenek ezek az átemelők, de az
önkormányzat ezt az összeget átvállalja az érintettektől. Ki fogják ezt a tételt pontosan
számítani, és megtérítésre kerül. Tudomásul kell venni, hogy vannak ilyen adottsággal
rendelkező ingatlanok.
Tánczos Béla: Amikor az üzemeltetés beindul, mennyi lesz a költsége? Ha csőtörés van,
akkor kit terhel az összeg?
Puhl Zoltán: Január 29-e után néhány nap alatt felkeresik a fogyasztókat és leolvassák a
számokat, onnantól kezdve már szennyvízdíjat is kell fizetni. A díjat minden befolyt m3 után
kell megfizetni. A belső meghibásodásnál van lehetőség kérni a szennyvíz díj mérséklését,
ami mellé mellékelni kell fényképet és számlát is.
Boda Sándorné: Nem lehetne havonta fizetni a díjat?
Puhl Sándor: Kéthavonta történik a számlázás. A díjat a Magyar Energetikai Hivatal fogja
megállapítani. A költségeket megvizsgálják, és utána kell fizetni.
Koós Jánosné: A beruházás pénzügyi helyzetével kapcsolatban szeretne érdeklődni. Ki fogja
leellenőrizni, hogy a bekötés után a díj ki van-e fizetve?
Berettyán József: 12 kifizetési kérelem lett benyújtva, amik rendben meg is történtek. Az
elszámolásról még nem tud beszámolni, majd a projekt befejezése után. Egy ellenőrzés volt,
az mindent rendben talált. Az NFÜ lehetővé tette, hogy a saját erőt is meg lehet pályázni.
Tóth Attila: El kell mondani, hogy visszahallotta, hogy a bekötések alkalmával előfordult
olyan is, hogy olyan helyre kötöttek be, ahol nem fizették ki a díjat. Sokszor volt olyan, hogy
csak arra a helyre kötöttek be, ahol a megfizetés megtörtént és igazolták is. Jó lenne ennek a
dolognak a végére pontot tenni.
Bóta József Sándor polgármester: Minden ingatlant le kell ellenőrizni, és össze kell majd
vetni az adatokat.
Farkas Nándorné: Tud olyat, hogy az építést végzők bekötötték és lezárták.
Bóta József Sándor polgármester: Ezt senkinek a tudta nélkül nem végezhették el.
Ritter György: Ha olyan beállás történt, ahol nem fizettek érte vagy sumákoltak vagy tévedés
történt. Amikor a szerződéskötések történnek mindenki meg lesz keresve.
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Koós Jánosné: Kéri a lakosságot, hogy rendesen fizesse a Fundamentát, mert ha elmaradás
történik, akkor a végén nem lesz hozzá annyi állami támogatás. A fizetési morál jónak
mondható.
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor polgármester 18.40-kor a
közmeghallgatást bezárta.

Szihalom, 2013. október 25.

Bóta József Sándor
Polgármester

Széll Gáborné Blaskó Erzsébet
Jegyző
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