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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.
október 9-én 1400 órától megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Jelen vannak:

Dr. Prozlik László polgármester,
Dr. Kishonti András alpolgármester, Bencsik Sándorné, Fábri István,
Kozmer Imre, Maronka Lajos és Papp János települési képviselők

Jelen volt tanácskozási
joggal meghívva:
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető
Dr. Prozlik László tisztelettel köszönti a rendkívüli testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert 7 fő jelen van. Jegyzőkönyvhitelesítőnek Fábri István és Maronka Lajos települési képviselőket javasolja, akiknek a
személyét a testület egyhangúlag elfogadja. Jegyzőkönyvvezetőnek Bálint Krisztinát
javasolja, mellyel a testület egyhangúlag egyetért. Megkérdezi, ki ért egyet a meghívóban
szereplő napirendi pontok megtárgyalásával? A meghívóban szereplő napirendi pontok
említett sorrendben történő megtárgyalásával a Képviselő-testület – 7 igen szavazattal –
egyhangúlag egyetért.
1.) Szennyvízberuházással kapcsolatos közbeszerzési eljárás
Dr. Prozlik László elmondja, az ezzel kapcsolatos kormányrendelet változott, és ez egyes
uniós projekteket érint. Futó beruházásokat is. 85 %-os támogatási intenzitást megemelték 95
%-ra. Az egész CBA számítást át kellett dolgozni. Ez teljesen új feladatot jelent. Ez a
vagyonértékelést is magában foglalja. Meghívásos alapon lett a közbeszerzés közzétéve.
Múlthéten volt az értékelés. A szakvéleményezés megtörtént, a bíráló bizottság véleménye is
mellékleve lett az előterjesztéshez.
Fábri István szerint ezt végig kell járni. A korábbi 85 %-os támogatás helyett lett most 92 %os. Ha jól gondolja, akkor ennek az arányában az önerő ennyivel csökkeni fog. Az önerőnek
majdnem a felére kellene csökkeni. 8 % körüli önerőre lesz szükség. Azt szeretné tisztázni,
hogy ez így van-e. Ha igen, az nagyon üdvözölendő. Ha csökken az önerő, az óriási kedvező
lehetőség a projekt, beruházás megvalósításához.
Dr. Prozlik László elmondja, a lakossági hozzájárulás nem fog csökkenni.
Fábri István kérdése, a lakossági teher miért nem csökken, ha csökken az önerő. Így nem
tudja elfogadni. Nem érti. Ha egy beruházás 2 milliárd forint, és abból 92 %-ot az unió ad,
akkor önerő nem maradhat csak 8 %. Az értelmezése szerint azt jelenti, hogy a korábbi 17 %
önerő helyett 8 % marad. Csak kevesebb hozzájárulás kell.
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Dr. Prozlik László elmondja, amikor a beruházás indult, az önerő nemcsak az LTP-ből
tevődött össze. Az önerőnek három lába van. Az egyik a BM önerő, ami 50 %-ot tesz ki, a
másik az LTP szerződések, a harmadik pedig az Alföld Víznek a támogatása. Megkötött LTP
szerződésekre, lakossági teherre ez nem vonatkozik. Így is elég rossz a befizetések aránya.
További kérdés és vélemény hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet az előterjesztésben
szereplő határozati javaslat elfogadásával?
A Képviselő-testület – 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
114/2012. (X. 09.) KT. számú határozat:
Gádoros Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete a „Vállalkozási szerződés a
„Gádoros Nagyközség szennyvízcsatornázási
és szennyvíztisztítási beruházása, azonosító
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0056”
tárgyú
projekthez
kapcsolódó”
projekt
megvalósításához kapcsolódó költség-haszon
elemzés módosításának előkészítésére, és a
projekttel
megvalósuló,
valamint
a
meglévő/üzemelő
szennyvízközmű
vagyonértékelésére,
továbbá
a
vagyonértékelésre
épülő
Pótlási
Terv
készítésére” elnevezésű hirdetmény nélküli
tárgyalásos
közbeszerzési
eljárást
eredményessé nyilvánítja. Az Ecoeline Kft.
(7754 Szálka, Kossuth utca 71/B.) ajánlatát
érvénytelennek, a KISS-TIKE Kft. (7150
Bonyhád, Dózsa György utca 1.) és a Kp. Kft.
(2890 Tata, Görgey A. utca 2. I. em. 4.)
ajánlatát érvényesnek nyilvánítja. A feladatok
elvégzésével az eljárás nyertesét, a Kp. Kft-t
(2890 Tata, Görgey A. utca 2. I. em. 4.) bízza
meg nettó 24.208.000 Ft + ÁFA ajánlati árral
(vállalkozási díjjal), valamint felhatalmazza a
polgármestert a határozat mellékletét képező
szerződés aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Prozlik László polgármester
2.) Bejelentések
Dr. Prozlik László bejelentésében elmondja, két évvel ezelőtt Himmelstadt-ból érkezett
Gádorosra egy adomány. Négy tonna ruhaneműt kaptak. 180 családhoz jutott el ez az
adomány. Ez minőségi adomány volt. Akkor a himmelstadtiak azt ígérték, kétévente
gyűjtenek adományt a gádorosiaknak. Idén ismét gyűjtöttek, 12 tonna adomány gyűlt össze.
Úgy szervezték meg, hogy csütörtök délután lehetne ezt elszállítani. Az elszállítást és annak
költségeit Gádorosra bízták. Az önkormányzat két éve is segített. Ez az adomány a
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gádorosiaknak, a gádorosiakért van. Az elszállítás költsége körülbelül 300 ezer forint. Idei
évben célszerű lenne a költség 50 %-ában segíteni.
Kozmer Imre elmondja, a pénzügyi bizottság 150 ezer forintot javasol az adomány
hazahozatalának biztosításához az önkormányzat dologi kiadásainak terhére.
Maronka Lajos elmondja, két évvel ezelőtt is probléma volt a szállítással. Jól esett neki, hogy
egy német szállítmányozási vállalkozó, jó ismerős felajánlotta a nyerges vontatóját az
adomány hazaszállítására. 7,5 tonnás kisteherautóval nem tudtál volna csak több fordulóval
hazahozni. A felajánlónak fuvarozási, szállítmányozási cége van, aki rendelkezésre bocsátja a
40 tonnás nyerges vontatót. Gondoljanak bele, mekkora segítség, hogy kivesz a forgalomból
egy 40 tonnás kamiont. Ha egy ilyen be van osztva, és fuvarozik, akkor 1500-2000 euró
hasznot hoz naponta. Ez a fuvarozási cég nekik 6 napra adta oda a kamionját. A gázolajat
állni kell. Megköszöni, hogy a rendelkezésükre bocsátja a kamiont. Különben igen nagy
bajban lettek volna. Kisteherautóval kellett volna elmenni, ami kétszer 4 napot vett volna
igénybe.
Az adomány szétosztása úgy fog történni, mint ahogy két éve történt, a védőnők, a Karitász
Málta, a gyermekjóléti szolgálat, a pedagógusok és az önkormányzat bevonásával. Ők látják,
hogy kik azok, akik ténylegesen rászorultak. Mindenkinek hozták az adományt, a
leggazdagabbnak, és a legszegényebbnek is. Akik gyermekvédelmi támogatásban
részesülnek, azok ki lettek értesítve. Ha osztás van, jöjjön mindenki. Megköszöni az
önkormányzatnak a nagylelkű segítségét. Segítők nélkül nem tudna összejönni a dolog.
Szeretné megköszönni Papp Jánosnak a nagylelkű segítséget. Ez nagyon szép dolog, és
megköszöni az egyházközség nevében.
Dr. Prozlik László szerint érdemes lenne a német vállalkozó nevét megemlíteni.
Maronka Lajos elmondja, a vállalkozó cégének Gugemos Transporter a neve. A tulajdonos
kinézet magának egy telket Gádoroson, telephelyet szeretett volna, szeretne is.
Dr. Prozlik László további hozzászóláshiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet azzal, hogy
az önkormányzat dologi kiadásai terhére biztosítsanak 150 ezer forintot a himmelstadt-i
adomány hazahozatalára?
A Képviselő-testület – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
115/2012. (X. 09.) KT. számú határozat:
A Képviselő-testület a Himmelstadt-ban
összegyűjtött adomány hazaszállításához az
önkormányzat dologi kiadásai terhére 150 ezer
forintot biztosít.
Dr. Prozlik László megkérdezi, van-e valakinek bejelenteni valója?
Papp János elmondja, fenntartja, amit a bizottsági ülésen mondott a Muskátli utcai szennyvízvezetéssel kapcsolatban.
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Dr. Prozlik László beszámol a szennyvízberuházás jelen, szeptember 30-i állapotáról. Délelőtt
11 órakor koordinációs ülés volt. 1 km-es szakasz vár megépítésre a 21 km-ből. Két kilométer
nincs minősítve. Beszélt az úthelyreállító céggel, jövő héten kezdik el az úthelyreállítást. A
KH-s utakat november 15-ig kell helyreállítani. A belső utak helyreállítását is meg fogják
oldani. A befejezés tavaszra húzódik, ha rossz idő lesz. Az átemelők készen vannak, az
irányítástechnika november 15-re átadásra kerül. A tervek szerint novemberre megtörténi a
teljes rendszer minősítése. A szennyvíztelep próbaüzeme december elejére, közepére várható.
Időjárásfüggő ez is. A rákötéseket műszaki átadás pillanatától lehet megvalósítani.
Előzetes tájékoztatásként elmondja, a mai egyezség alapján olyan megegyezés született, hogy
aki az idén december 31-ig ráköt a vezetékre, kiépíti a házi bekötést, a vízmű átveszi, az jövő
év szeptember elejéig mentesül mindenféle szolgáltatási díj alól. Aki később, az annak
arányában fog fizetni. Ez a döntés azért született, hogy az embereket kapacitálják, hogy
kössenek rá. Nagyon alacsony a rákötés %-a. A vízmű által átvett bekötések száma 84 darab.
35-öt nem vettek át, ott módosítani kell. 120-nál tartanak, ha ezt összeadják. 25 %-kal a
szennyvíztisztító telep el tud indulni, tud működni kevesebbel is, csak nem minősített tiszta
vizet kapnak. 25 %-os rákötés kell. Ha ez nem lesz meg, akkor csúszik a minősítés, ami
senkinek nem az érdeke. A jövő héten, amikor a PR elkészíti a szórólapot, és a vízmű is
elfogadja, minden lakásba ki fogják juttatni az erről szóló tájékoztatót. Mindent megtesznek,
hogy presszionálják az embereket, hogy rákössenek. A talajterhelési díj m 3-ként 1.800 Ft.
Ebben nincs benne az elszállítási költség. Ezt következetesen ellenőrzik, és ellenőriztetni
fogják. Negyedik évre 95 %-os rákötést kell biztosítani. Az ellenőrzés a környezetvédőkhöz
tartozik, nem a jegyzőhöz.
A befizetési hajlandóság kicsit emelkedett az LTP-k esetében.
Kéri, hogy a befizetéseket és a rákötéseket propagálják. Ezért született meg a mostani
megállapodás, hogy aki ebben az évben megcsinálja a házi bekötéseket, minősített házi
vezetéket, az jövő év szeptember elejéig mentesül a díjfizetés alól.
Papp János kérdése, mi a legvégső időpont a rákötést illetően? Mely időponttól számítják fel a
talajterhelési díjat?
Dr. Prozlik László elmondja, ha a csatornahálózat és a szennyvíztisztító telep műszaki átadás
megtörtént, ez december eleje. Attól számítva 180 nap. 180 napon belül kötelező rákötni.
Utána jön a talajterhelési díj. Aki előtt elmegy a csatorna. Ilyen tájékoztatást adott az
Alföldvíz.
Dr. Prozlik László más bejelenteni való hiányában megköszöni a részvételt, és az ülést
bezárja.
K. m. f.
Dr. Prozlik László
polgármester

Tóth Tibor
igazgatási csoportvezető
HITELESÍTJÜK:

Fábri István
települési képviselő

Maronka Lajos
települési képviselő

