Bököny Község Képviselő-testülete
2011. február 21-i rendkívüli üléséről
644-3/2011.
a./ jegyzőkönyve
b./ tárgysorozata
c./ határozatai (30- 32/2011.)

TÁRGYSOROZAT
1) Döntés az Újfehértó-Bököny Viziközmű Beruházás megvalósításáról.
/szóbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
2) Egyebek
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JEGYZŐKÖNYV
Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 21. napján 16.00 órakor
megkezdett rendkívüli üléséről.
Szavazati joggal jelen vannak:
Gyalogné Lovas Irén
Dr. Horváth József
Dr. Komoróczy Péter
Marozsán Mihály
Papp Csaba
Piskolczi Géza
Taskó Miklós

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Gulyás József
Dr. Papp László
Olesnyovics József
Hibján Zoltán
Ifj. Major Ferenc
Nagy Sándor
Fekete Beáta
Pisák Anita

jegyző
jogi képviselő
Víziközmű Társulás elnöke
Inno Invest Kft.
tervező
KHT ügyvezető
könyvelő
ügyintéző

Gyalogné Lovas Irén polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, és a megjelenteket. A mai
napra kitűzött és összehívott Képviselő-testületi ülést megnyitom. A Képviselő-testület
határozatképes.
Indítványozom, hogy a Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő jegyzőkönyv-hitelesítőknek
Marozsán Miklós és Taskó Miklós képviselőket válassza meg.
A javaslatot a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Polgármester javaslata az ülés napirendjére:
1) Döntés az Újfehértó-Bököny Víziközmű Beruházás megvalósításáról.
2) Egyebek
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2011. (II.23.) önkormányzati határozata
A Képviselő testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1) Döntés az Újfehértó-Bököny Víziközmű
megvalósításáról.
2) Egyebek

Beruházás

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1. Napirendi pont.
Döntés az Újfehértó-Bököny Víziközmű Beruházás megvalósításáról.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Az Újfehértó-Bököny Víziközmű Társulás minél hamarabb be szeretné adni a pályázatát a II.
fordulóra. Átnéztük a befizetéseket, próbálunk a lakosság irányába oly módon hatni, hogy akik nem
léptek még be vagy nem fizettek, azoknak még mindig van lehetőségük, hogy belépjenek.
Nagy Sándor, Bököny Nonprofit Kft ügyvezetője:
Tudatosítani kell az emberekben azt, hogy akik eddig nem léptek be, azokat 2015-től törvény fogja
kötelezni. 2015-től Magyarországra is vonatkozik majd az az Európai Uniós jogrendszer, hogy az
ország 95%-a csatornázva kell, hogy legyen.
Dr. Horváth József alpolgármester:
Azzal is tisztában kell lenniük az embereknek, hogy az állami támogatást csak akkor kapják meg, ha
havonta fizetnek. Ha valaki utólag akarja kifizetni a támogatást, akkor sem kapja meg az állami
támogatást.
Nagy Sándor, Bököny Nonprofit Kft. ügyvezetője:
Hány százalékos eddig pontosan a fizetési hajlandóság?
Pisák Anita:
28% nem fizet. Ez összesen 239 lakost jelent.
Dr. Horváth József alpolgármester:
Azt is tudniuk kell az embereknek, hogy ha nem kötnek rá a közcsatornára, akkor éves szinten
minimum 50.000 forintos talajterhelési díj fizetési kötelezettség vár rájuk. Ha kellő ráhatással – akár
személyes megkereséssel – elérnénk, hogy a 239 nem fizetőből csak 100 maradna, az évi 2.000.000
forint pluszt jelentene az Önkormányzat költségvetésének. Még így is jobban járnánk a plusz
2.000.000 forinttal, mintha a tervezett csatornahálózatot megnyírbálnánk és még többet buknánk.
3

Papp Csaba képviselő:
Ha nem fizetik ki, akkor nekünk kell. A kényszerbelépők helyett is.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ha nincs több kérdés, akkor szavazzunk! Aki támogatja, hogy az új bekötők számlanyitását, hogy a
2011.02.22. naptól átvállalja az Önkormányzat, az kérem, kézfenntartással jelezze!
A javaslatot a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozta:
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2011. (II.23.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület
vissza nem térítendő támogatást nyújt azoknak a bökönyi
lakóknak akik a Fundamenta lakáskassza számlanyitási
költségeit a megvalósuló szennyvíz beruházási pályázathoz
kívánják megkötni. Ezen költségeket a 2011. évi
költségvetésből kívánja fedezni.
Határidő: folyamataos
Felelős: polgármester
Dr. Horváth József alpolgármester:
Név szerint végig haladva átnéztük, hogy kik azok, akik nem kötöttek LPT szerződést vagy ugyan
megkötötték, de nem fizetik a díjat. A Képviselő-testület döntött arról, hogy a továbbiakban is be
fogjuk vállalni a 4600 forintos számlanyitási díjat, mert voltak olyanok, akik azt mondták, hogy a havi
1860 forint nem jelentene elvállalhatatlan terhet, de a 4600 forintos számlanyitási díj viszont már
megterhelő lenne.
A tervrajzot áttanulmányoztuk főutcánként. A József Attila utca vége elég problémás, mert a fizetési
hajlandóság minimális és túl sok az üres telek. Úgy gondoltuk, hogy a József Attila utcán a 113-114.
házszámig csinálnánk meg a beruházást, mert addig vannak olyan családok, akik még fizetnek.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A vezeték végig menne ugyan az utcán, de csak a 113-114. számig lenne bekötés.
Hibján Zoltán Inno Invest Kft.:
Az a lényeg, hogy az Önkormányzatnak helyt kell állnia az LPT-ért, a kényszerbelépőktől pedig be
kell tudni szedni a kamatra valót.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Meg tudják-e mondani, hogy 100 méterenként hány forint a vezeték? Lehet, hogy érdemes lenne
azon gondolkodnunk, hogy lecsípnénk belőle.
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Major Ferenc tervező.:
Kb. 30-35.000 forint folyómétere bekötéssel együtt. 1 kilométernél már 35.000.000 forint
megtakarítás. Ha már több helyen is levágnánk 5-6 telket, az már jelentős költségmegtakarítás lenne.
Az lenne a jó, ha több száz vezetékszakasz kerülne levágásra vagy egy átemelő körzet maradna el,
mivel egy átemelő magában 8-10.000.000 forint.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
LPT számlát csak magánszemély vagy vállalkozás is nyithat?
Hibján Zoltán, Inno Invest Kft.:
Csak magánszemély.
Piskolczi Géza képviselő:
Mennyit tudnánk spórolni, ha az előbb felsorolt 600-800 métert levágnánk? Ha kihagyjuk ezt a 800
métert, akkor egy jelentős összeget fogunk megspórolni és az Önkormányzat esetleg jobban ki tud
majd lábalni belőle vagy pedig maradjon az eredeti terv?
Hibján Ferenc, Inno Invest Kft.:
Kb. 24-25.000.000 forint, amelynek a 15%-a terheli az Önkormányzatot. Tehát, kb. 3-4.000.000
forint.
Papp Csaba képviselő:
Itt nem az a lényeg, hogy mennyit tudnánk megspórolni magával a beruházással, hanem az, hogy kik
nem fognak majd fizetni. Ezt kell majd néznünk, mert helyettük majd nekünk kell fizetnünk.
Dr. Horváth József alpolgármester:
Azon kell lennünk, hogy akik csak kevés vagy egyáltalán nem mutatnak hajlandóságot a fizetésre,
azokat meggyőzzük arról, hogy kell. Az a legnagyobb baj, hogy vannak olyan főnyomócső melletti
ingatlanok, ahol nem akarnak fizetni. Ezeket a területeket pedig nem lehet kihagyni, mert ha
kihagynánk, akkor az egész pályázat megbukna. Újra kellene terveztetni, engedélyeztetni, pedig
biztosan nem adhatnánk be a pályázatot, ami az Önkormányzatnak 100.000.000 forintba kerülne.
880-ból kb. 230-an nem fizettek eddig. Ha rászervezünk, akkor ebből a 230-ból legfeljebb 100
egynéhány marad olyan, aki helyett helyt kell állni.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Az Önkormányzat fizetheti helyettük?
Hibján Zoltán, Inno Invest Kft.:
Lehet helyettük fizetni, utána pedig adók módjára behajtani. A kamatokat viszont abból kell fizetni,
amit a kényszerbelépők fizetnek. Eleinte még viszonylag alacsony a kamatfizetési kötelezettség, de 5
év után nő.
Papp Csaba képviselő:
Ahol nincs fizetési hajlandóság, ott le kell vágni.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Majd ha talajterhelési díjat kell fizetniük, meggondolják a befizetést.
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Dr. Horváth József alpolgármester:
2015 után mindenkit kötelezni fognak arra, hogy abszolút szivárgásmentes szennyvízaknája legyen, és
a befojt víz arányában szennyvízszállítási díjat lesz köteles fizetni, plusz talajterhelési díjat. Ez
együttesen annyi lesz, amennyinek a töredékéből beléphet a szennyvízberuházásba.
Jelenleg 1000 forintért szállítanak el 1 köbméter szennyvizet. Ha kész lesz a beruházás, kb. 400
forintért lesz majd el 1 köbméter / vízzel együtt.
Ha most beadjuk a pályázatot, mikor kezdődhet a munka?
Major Ferenc tervező.:
Legkésőbb tavasszal.
Dr. Horváth József alpolgármester:
Tehát, összegezve a József Attila utcán a 113. és 114. számtól az utca végéig iktatnánk ki a
beruházást. A Vasvári Pál utcán a 18. számtól a 48/A. számig a páros oldalon, a páratlan oldalon
19. számtól a 47. számig a Zrínyi és a Vörösmarty utca között. A Sallai utcán a 26. számtól a 42.
számig, míg a Honvéd utca teljes szakaszát iktatnánk ki. A Felszabadulás utcán viszont kellene a
belvíz miatt.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Tehát, döntsünk arról, hogy a Képviselő-testület elfogadja-e az előbb felsorolt szakaszok kiiktatását,
rövidítését. Aki elfogadja, kérem, kézfenntartással jelezze!
A javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozta:
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2011. (II.23.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület
döntött az Újfehértó-Bököny Víziközmű beruházás területi
lehatárolásáról
szóló
korábbi
határozatának
felülvizsgálatáról. A beruházás által érintett területet az
alábbi utca szakaszokkal csökkenti:
-

-

József A. utca 113. és 114. számtól az utca végéig
Vasvári P. utca 18. számtól a 48/A. számig a páros
oldalon, a páratlan oldalon 19. számtól a 47. számig a
Zrínyi és a Vörösmarty utca között
Sallai u. 26. számtól a 42. számig
Honvéd utca teljes szakaszát

Határidő: 2011. március 31.
Felelős: polgármester
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Több napirendi pont nem volt, a polgármester bezárta az ülést.
Kmft.
Gyalogné Lovas Irén
polgármester

Gulyás József
jegyző
Marozsán Miklós
Jegyzőkönyv-hitelesítő
Taskó Miklós
Jegyzőkönyv-hitelesítő
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