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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.
december 5-én 1600 órától megtartott rendes üléséről

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Jelen vannak:

Dr. Prozlik László polgármester,
Bencsik Sándorné, Kozmer Imre és Papp János települési képviselők

Jelen volt tanácskozási
joggal meghívva:
Varga József jegyző
Dr. Prozlik László tisztelettel köszönti a rendkívüli testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert 4 fő jelen van. Dr. Kishonti
András és Maronka Lajos jelezte, Fábri István nem jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyvhitelesítőnek Bencsik Sándorné és Kozmer Imre települési képviselőket javasolja, akiknek a
személyét a testület – 4 igen szavazattal – egyhangúlag elfogadja. Jegyzőkönyvvezetőnek
Bálint Krisztinát javasolja, mellyel a testület – 4 igen szavazattal – egyhangúlag egyetért.
Megkérdezi, ki ért egyet a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalásával? A
meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalásával a Képviselő-testület – 4 igen
szavazattal – egyhangúlag egyetért.
1.) Önkormányzati adósságrendezésről szóló előterjesztés
Dr. Prozlik László elmondja, két melléklete van az előterjesztésnek. Az egyik a Gádoros és
Vidéke Takarékszöveteket, a másik a Magyar Takarékszövetkezeti Bank levele. Javasolja,
hogy a Takarékszövetkezet levelét tárgyalják meg, ami kimondottan a folyószámla hitel tőke
és kamatjárulékairól szól.
Kozmer Imre elmondja, a pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, és támogatja az 1. és
2. határozati javaslat elfogadását, mi szerint az önkormányzat részt kíván venni az
adósságátvállalást eredményező konszolidációban. Nyilatkozzanak arról az adósságelemről,
amit nem érint az adósság-konszolidáció, ez a 9 millió forint, amit sportpálya fejlesztésre
vettek fel.
Dr. Prozlik László kérdés és hozzászólás hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet az
előterjesztésben szereplő 1. határozati javaslat elfogadásával?
A Képviselő-testület – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
151/2012. (XII. 5.) KT. számú határozat:
Gádoros Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy az
állam
által
az
önkormányzatok
adósságátvállalását
eredményező

195.
konszolidációban
Gádoros
Nagyközség
Önkormányzata részt kíván venni.
Ezek után felteszi szavazásra, ki ért egyet 2. határozati javaslat elfogadásával?
A Képviselő-testület – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
152/2012. (XII. 5.) KT. számú határozat:
Gádoros Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy az állam
általi támogatással nem érintett adósságeleme a
Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezettől
(5932 Gádoros, Nagy u. 63.) felvett 9.450.000
Ft összegű hitel, amely a 9.452.847 Ft nettó
támogatási összegű, 1027316 azonosító számú,
a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER
fejezetének végrehajtásához kapott támogatás a
sportszolgáltatások fejlesztés céltámogatás
megvalósítása érdekében költségmegelőlegezés
céljából lett felvéve.
2.) Bejelentések
-

Szennyvízberuházással kapcsolatos kölcsönszerződés

Dr. Prozlik László elmondja, a szennyvízberuházással kapcsolatos elszámolási kitétellel
kapcsolatban újabb járulékos költségeket is el lehet számolni. Ez az Orosházi Média Kft-t és
az Ecoeline Kft-t érinti. Ennek az önerő része 6.800 ezer forint. Az EU önerő alapból nyertek,
támogatják az önkormányzatot 2,9 millió forinttal. A kettő különbözetét kellene az
önkormányzatnak, mint önerőt befizetni. Ez 3,8 millió forint. Ezt az Ecoeline Kft. kölcsönadja
az önkormányzatnak, aki ezt visszafizeti neki az összeg megérkezése után. Ezzel az
önkormányzat tudja igazolni, hogy befizette az önerőt. Így az Orosházi Média Kft. és az
Ecoeline Kft. a járulékos kifizetéseket meg fogja kapni teljes összegben.
Kozmer Imre elmondja, a bizottság támogatja a kölcsönszerződés aláírását.
Dr. Prozlik László felteszi szavazásra, ki ért egyet az önkormányzat és az Eceline Kft. között
kötendő 3.864.353 Ft-os kölcsönszerződés elfogadásával?
A Képviselő-testület – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
153/2012. (XII. 5.) KT. számú határozat:
A Képviselő-testület az önkormányzat és az
Ecoeline Kft. (7121 Szálka,, Kossuth u. 71/b.)
között kötendő 3.864.353 Ft összegű
kölcsönszerződést elfogadja.

196.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
2.) Bejelentések
Dr. Prozlik László elmondja, megtörtént az élelmiszerbank által biztosított 3 tonna élelmiszer
kiosztása, 410 család részesült ebből. November 13-én és 14-én volt az osztás. Az idősek
karácsonyára megszavaztak 400 ezer forintot. Az Idősek Alapítványa mennyi összeget tud
ehhez hozzátenni?
Bencsik Sándorné elmondja, 400 ezer forintot tesz hozzá az alapítvány. 800 ezer forintért
lehet vásárolni. 1005 fő 60 év feletti idős él a faluban.
Dr. Prozlik László ezek után elmondja, tegnap volt szennyvízberuházással kapcsolatos
koordinációs ülés, mely műszaki koordináció és PiU koordináció is volt. A műszakin is részt
vett. A csatornahálózat 98,3 %-a meg van kamerázva. Azt nem tudták kamerázni, ahol a
bekötéseknél nem voltak otthon. Ezt folyamatosan végzik. A kamerázás eredménye a
mérnökszervezet elmondása szerint igen kimagasló. 1,7 %-ban volt észrevétel és hiba.
Állítólag ez nagyon jó szám. A helyreállítási munkálatok folyamatosan mennek. Azért megy
éjjel-nappal a munka, mert 17-én lesz a próbaidő előtti műszaki átadás. Ez nem a teljes
műszaki átadás. Ugyanúgy meg lesznek hívva a csatornahálózatra vonatkozó próbaidő előtti
műszaki átadásra, mint a próbaüzem végén. A letelt 6 hónap után kell még egyszer műszaki
átadást végrehajtani. Akkor kerül az egész mű az önkormányzat tulajdonába. Amikor az
önkormányzat tovább adja az üzemeltetőnek.
A távfelügyelet Orosházán lesz. A jel az átemelőktől átmegy a tisztítótelepre, onnan azt
Orosházára irányítják, ha a szivattyú nem megy vagy szintkülönbségek vannak. Mind az öt
átemelőnél sikeres volt a próba. Előírás, hogy 72 órás oda-visszaforgatást kell biztosítani. Ez
megtörtént, a mérnökszervezet is elfogadta. A műszaki átadásnál amit a szakhatóságok
előírnak, próbaüzem végére ki kell javítani. A telepépítés folyamata 85-90 %-os
készültségben van. Annak a műszaki átadása január 15-én lesz. Január 15-ével ha megtörténik
az átadás, attól a pillanattól kezdve lehet rákötni a csatornahálózatra. A telep feltöltése
körülbelül két hét, amíg annyi szennyvíz összegyűlik. A próbaüzem tényleges indulása
február 1-je. Egyes öblözet teljes mértékben műszakilag rendben van, és át van adva. A teljes
dokumentáció és iratanyag megvan.
Kozmer Imre elmondja, támogatna egy olyan határozati javaslatot, amelyben felszólítják a
kivitelezőt, hogy a község központjában lévő Muskátli utcát tegyék gyalogosforgalom
számára járhatóvá.
Dr. Prozlik László elmondja, hétfőn is beszélt velük, tegnap nem került szóba, ma pedig nem
volt itthon. Holnap reggel azzal kezdi, hogy számon kéri őket ezzel kapcsolatban. Holnap
nyomatékosan felhívja a figyelmüket, hogy amit ígértek, teljesítsék.
Kozmer Imre elmondja, sok gyerek jár azon az utcán, rengeteg sarat behordanak az iskolába.
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Dr. Prozlik László további bejelenteni való hiányában megköszöni a részvételt, és az ülést
bezárja.
K. m. f.
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