JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2001. január 18-án megtartott
rendkívüli ülésén, Gyömrőn a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó
teremben.

Jelen vannak: Rádóczi Gusztáv polgármester, Farkas Lajos, Füzéri István, Garádi István,
Mezey Attila, Murvai Lászlóné képviselő, Nagy Tiborné alpolgármester,
Pesti Andrásné, Polgár Péter, Sas Zoltán, Simon László, Spaits Miklós, Dr.
Török Gábor, Udvardi László képviselő.
Igazoltan
távolmaradt:

Csető Béla alpolgármester.

Érkezését
későbbre jelezte: Garamszegi Sándor, Dr. Petky Ferenc képviselő.
Tanácskozási
joggal részt vett: Varga Ernő jegyző.
Meghívottként
megjelent:

Közmű Kft. részéről Kőszegi Sándor ügyvezető.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Köszönti a megjelenteket, mindenkinek békés, boldog újévet kíván. Megállapítja, hogy a
rendkívüli testületi ülésen 14 fő van jelen, így az határozatképes, az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Polgár Péter és Simon László képviselők
személyében. Aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadta.
A jegyzőkönyvet Horváth Ferencné vezeti.
Aki az egyetlen napirendi pontot elfogadja, kéri, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a testület a napirendi pontot egyhangúlag elfogadta.
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N a p i r e n d tárgyalása:

1. napirendi pont:
2001. évi lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás támogatásának igénylése.
/melléklet!/

Rádóczi Gusztáv polgármester:
A pályázati kiírás január elején jelent meg, igen feszített tempóban egyeztettek az
üzemeltetővel, ezt követően került ide a testület elé. Ebben az ügyben a mai napon dönteni
kell ha pályázni akarunk, mivel 20.-a a beadási határidő. Kéri a hozzászólásokat,
véleményeket.
Garádi István képviselő:
Messzemenően támogatja a Pénzügyi bizottság javaslatát. A 20 %-os keretet az önkormányzat
pályáztassa meg és felügyelje. Csak az önkormányzat által meghatározott dolgokra használja
fel.
Nem tudja elfogadni az üzemeltető alkudozását.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Itt a pályázaton nyert összeg 20 %-áról van szó jelenleg.
Spaits Miklós képviselő:
Amikor 1996-ban a jelenlegi üzemeltető átvette a telepeket üzemeltetésre, volt egy
díjtámogatásos rendszer. A pályázat elnyerésénél talált pénzről lehet szó, ezt mindenképpen ki
kell használni, de nagyon fontos, hogy az elnyert támogatási összeg olyan dolgokra kerüljön
felhasználásra, mint pl. vízcső csere, vagy szennyvíztelep fejlesztése.
Felhívná a figyelmet a becsült költségekre, a nulla fázis 40 millió Ft-os tétel, ÁFA-s
összeggel. A viszonylag új szennyvíztelepre jelentős összeget kell fordítani, hogy kellő
hatékonysággal működjön.
Véleménye szerint a jelenleg érvényes díjba belefér az üzemeltető.
Javaslata, hogy mint tulajdonos önkormányzat, maximálisan ragaszkodjunk a
lehetőségeinkhez. Az önkormányzat pályázik, mi tartozunk felelősséggel a pályázati pénz
elszámolásáért. Első lépésben 40 milliót kell költenünk a szennyvíztelep megfelelő
működtetésére, ezért az idei támogatást egy az egyben a felújításra fordítsa az üzemeltető. A
vízmű teleppel kapcsolatosan is ugyanez a helyzet. A tavalyi évben elmaradt a vízcső csere, a
20 %-os elszámolás. Ezeket a pénzeket összegyűjtve javasolja, hogy vízcső cserére,
felújításokra fordítsuk.
Kőszegi Sándor úr:
Amíg Spaits úr volt a vízmű vezetője, ezt a támogatási pénzt nem sikerült megtalálnia.
Ami a dologi kiadásokra vonatkozik: minden egyes gépre szerződésünk van szakszervízre. A
HJK által számított fajlagos költségben nem szerepel a teljes hálózat fenntartása, az átemelők
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üzemeltetése, az amortizáció, a díjbeszedés költsége stb. A számokból kitűnik, hogy miért van
alábecsülve a mennyiség. Azért, hogy a fajlagos költség magasan legyen, mert különben nincs
remény arra, hogy támogatást kapjon a térség.
A 20 %-kal kapcsolatosan azért nyilatkoztak így, mert amikor már látják mivel állnak
szemben, akkor készek a tárgyalásra. Véleménye szerint ez megér egy szakmai vitát, de úgy
érzi ennek most nincs aktualitása.
Spaits Miklós képviselő:
Hogy 1995. végéig miért nem kértek támogatást, válasza, azért, mert 45-50.- Ft volt a vízdíj
és ebből fejlesztettek. A díj komolyabb emelésére akkor került sor, amikor a jelenlegi
üzemeltető idejött. Lehet hogy előbb is lehetett volna emelni, de ők az önkormányzattal
partnerek voltak. Már összegyűjtötte azokat a dolgokat, hogy milyen fejlesztések volnának
szükségesek a vízműnél és történt-e ahhoz mérhető fejlesztés, mint amikor ő volt a vízmű
vezetője.
Nem érti mit keres együtt az amortizáció és a bérleti díj. Véleménye szerint ezt az üzemeltető
a saját gépei és berendezései miatt tartotta szükségesnek. A bérköltség is érdekes számokat
mutat.
Az üzemeltető számításai alapján nem az önkormányzat gyarapodik, hanem más, ezt
korrekten tisztázni kell.
Sas Zoltán képviselő:
A mai ülés tárgya a kétféle támogatási pályázat benyújtása, kéri, hogy arról beszéljenek. A
mai ülés nem alkalmas arra, hogy a kiadott napirenden belül megoldják a problémákat. Annak
tisztázására egy külön időpontot biztosítsunk, mivel az elhangzottak fontos kérdések, de nem
most kell megbeszélni.
/Időközben Dr. Petky Ferenc, Garamszegi Sándor képviselők megérkeztek./ Jelenlévő
képviselők száma: 16 fő.

Simon László képviselő:
A pályázaton nyert pénzt vissza kell forgatnia az üzemeltetőnek.
Füzéri István képviselő:
A testület azt meghatározhatja, hogy a támogatás összegét csak a csatornára és a vízműre
lehet elkölteni.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Az elnyert összegből mindenképpen fejleszteni szeretnénk.
Kőszegi Sándor úr:
Szakmailag természetesen az önkormányzat rendelkezésére állnak, a számok áttárgyalására
egy külön tárgyaláson beszéljenek. A mai napon arról kell dönteni, hogy pályáznak-e a
támogatásra vagy sem. Amennyiben nem, kizárjuk magunkat a lehetőségből.
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Rádóczi Gusztáv polgármester:
A pályázatot be kell adni, ezt követően a díjakról még tárgyalni tudunk.
Kőszegi Sándor úr:
Az elnyert pénzösszeg az önkormányzat számlájára kerül átutalásra.
Spaits Miklós képviselő:
Kéri, hogy a Pénzügyi bizottság javaslata, kerüljön megszavazásra.
Nagy Tiborné alpolgármester:
Mivel készült egy külön megállapodás, az erre vonatkozó utalást hagyjuk ki a határozat
szövegéből.
Garádi István képviselő:
Legyen egy harmadik határozat, melyben rögzítjük a Pénzügyi bizottság álláspontját.
Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki az l.sz. határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

1/2001./01.18../sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
jóváhagyja a Hydrokomfort Kft. pályázatának benyújtását,
amely a település ivóvíz szolgáltatási díj támogatására vonatkozik.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki az 2.sz. határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

2/2001./01.18../sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
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jóváhagyja a Közmű és Mélyépítési Szolgáltató Kft.
pályázatának benyújtását, amely a település csatorna
szolgáltatási díj támogatására vonatkozik.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Aki a Pénzügyi Bizottság jegyzőkönyvében foglalt határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

3/2001./01.18../sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a víz- és csatornadíj támogatás felhasználása során a Pénzügyi Bizottság január 16-i jegyzőkönyvében rögzítettek feltételei szerint jár el:
- a pályázati adatok nem képezik a 2000. évi elszámolás és
bérleti díjmegállapítás alapját, valamint a pályázaton nyert
összeg minimum 20 %-át az üzemeltető a működési zavarokat
okozó felújításokra fordítsa.
Felelős: polgármester.
Hat.idő: azonnal és folyamatos.

Rádóczi Gusztáv polgármester:
Köszöni a figyelmet és megjelenést a rendkívüli testületi ülést bezárja.

K.m.f.

/Rádóczi Gusztáv/
polgármester

/Varga Ernő/
jegyző

/Polgár Péter/
jkv.hitelesítő

/Simon László/
jkv.hitelesítő

