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Jegyzőkönyv 

Készült: a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 19-én megtartott ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Dömők Istvánné,
Feketéné Laczlavik Ildikó,
Dr. Gajdos Géza,
Jakusné Vámos Mária,
Koczka László,
Kátai Lajos,
Szilágyi Péter,
Szögi Zoltán,
Dr. Tóth-Daru Péter,
Vígh Miklós önkormányzati képviselők,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Zsoldi Lajos bizottsági kültag,
Sándor Erzsébet intézményvezető,
Szolga Károlyné jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, Szögi Zoltán 
később  érkezik  az  ülésre,  Szabó  László  nem  lesz  jelen  az  ülésen,  de  a  felmerülő  kérdések 
megválaszolására rendelkezésre áll.  Jegyzőkönyvhitelesítőnek Dömők Istvánné és Dr. Tóth-Daru 
Péter személyét javasolja.

A Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  javaslatban  
foglaltakat 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat  
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

36/2009 (II. 19.) KT határozat 

Jegyzőkönyvhitelesítők elfogadásáról

A Községi Önkormányzat képviselő-testülete Dömők Istvánné és Dr. Tóth-Daru Péter személyét 
jegyzőkönyvhitelesítőnek elfogadta.

Határozatról értesülnek:  1.) Képviselő-testület H.
2.) Jegyző H.
3.) Irattár H.

Szarvák Imre: kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint.

− Előterjesztés az ivóvíz és szennyvízszolgáltatás kérdéseiről.

A Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  javaslatban  
foglaltakat 10 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

37/2009 (II. 19.) KT határozat 

Napirend elfogadásáról



A Községi önkormányzat Képviselő-testülete a napirendre tett javaslatot elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Jegyző H.
3.) Irattár H.

Szarvák Imre: elmondta, hogy az idő rövidsége miatt írásos előterjesztés nem készült a napirenddel 
kapcsolatban.  Tájékoztatja  a  jelenlévőket  a  szennyvízberuházás  előzményeiről,  eddigi 
fejleményekről, eseményekről.

Szögi Zoltán megérkezett az ülésre.

Szarvák  Imre: elmondta,  hogy  Szabó  László  ajánlata  szerint  a  bázisértéke  a  víz-  és  csatorna 
díjaknak bruttó 150 Ft-tal csökkenne.  Ismerteti Szabó László kérelmében foglaltakat.
Kéri  a testülettől  ajánlatának értékelését,  illetve kérdéseket,  javaslatokat  lehet  tenni.  Véleménye 
szerint Szabó László személyében olyan befektető kerülnek pozícióba aki kedvezőbb feltételeket 
tud adni.
Csige Sándor megkereste ajánlatával, amit ismertet a jelenlévőkkel.

Jakusné Vámos Mária: körbeadott egy számítást a vízdíjak áráról, ami alapján 25 év múlva tízszeres 
nagyságrendű az emelés, ez hozzávetőleges.

Dr. Gajdos Géza: az ÁFA mennyire befolyásolja a 25 év múlva esedékes emelést?

Jakusné  Vámos  Mária: lehet,  hogy  nettó  összeget  kellett  volna  figyelembe  venni,  az  áremelés 
azonban magas, irreálisan növekvő összeg.

Dr. Gajdos Géza: egyetért Csige Sándor beadványában foglaltakkal. Olyan tulajdonos váltást tud 
elképzelni  és  koncessziós  szerződés  módosítást,  ami  alapján  az  árak  belátható  mederben 
maradjanak. A 150 Ft-os csökkenés is jó.

Szarvák Imre: az önkormányzatnak továbbra is mindent meg kell annak érdekében tenni, hogy az 
üzemeltetés az önkormányzat kezébe kerüljön, továbbá tárgyalások megkezdését, hogy a növekedés 
mértéke ne legyen drasztikus és a változók mértékét pontosítani kell.
Most a realitás az, van egy konkrét ajánlat, a többi lehetőséghez közös megegyezés szükséges.

Vígh Miklós: elolvasta Csige Sándor írását, egyet ért vele. Véleménye szerint a tárgyalási taktika 
nem volt jó hiszen az elfogadott rendelet után hívta el az üzemeltetőt tárgyalni a bizottság.

Dr. Gajdos Géza: véleménye szerint bele kellene venni a koncessziós szerződésbe, ha lényegesen 
kedvezőbb üzemeltető jelentkezik annak kerüljön átadásra a vízmű.

Vígh Miklós: a mostani vízdíjról tárgyalni kell.

Dr. Gajdos Géza: 1 m3 vízben kellene megnézni az energia áremelést, a minimálbér változást és az 
infláció mértékét.

Vígh Miklós: a 150,- Ft-os csökkenéssel nem oldódik meg semmi, rossz a koncessziós szerződés, 
Schumann Róberttel újra kell kezdeményezni a tárgyalást.

Szarvák Imre: szünet megtartását rendeli el.



Szünet után.

Szarvák  Imre: az  érvényben  lévő  határozatok  szerint  kezdeményezi  a  testület  a  koncessziós 
szerződés  módosítását,  ez  legyen  folyamatban  a  jelenlegi  üzemeltetővel.  A képviselő-testület 
elhatározta, hogy minden lehetőséget felkutat, a visszavásárlásra.

Koczka László: véleménye szerint a Magyar Víziközmű Szövetség ajánlását kellene figyelembe 
venni.

Feketéné  Laczlavik  Ildikó: Szabó  László  ajánlatát  ki  kellene  egészíteni  azzal  amit  a  testület 
szeretne.

Vígh Miklós: az önkormányzatnak legyen visszavásárlási lehetősége.

Szögi Zoltán: a kiútra kellene gondolni, a legjobb a visszavásárlás lenne, de át kell gondolni Szabó 
László ajánlatát.

Vígh Miklós: a szerződés kényszer alatt született.

Feketéné Laczlavik Ildikó: nem jó szívvel szavazná meg Szabó László ajánlatát.

Szarvák  Imre: javasolja,  hogy  Szabó  László  amennyiben  meg  tud  állapodni  a  jelenlegi 
üzemeltetővel, az önkormányzattal előnyösebb szerződést kössön. 

Dr.  Gajdos  Géza: el  kell  dönteni  mi  az  elvárás   a  következő  szerződéssel  kapcsolatban.  Az 
önkormányzat  stratégiai  célja  az  üzemeltetés  visszaszerzése,  ezt  bele  kell  venni  a  koncessziós 
szerződésbe.

Vígh Miklós: a falubeli embereket kell megkeresni a visszavásárlási  összeg összeadásáról.

Dr. Gajdos Géza: a koncessziós szerződést az új üzemeltetővel módosíttatná. Nem biztos, hogy jó 
döntés lenne ugyan ezt a koncessziós szerződést megkötni. Miért feltételezi Szabó László, hogy a 
sikeres  tárgyalások  után  nem  őt  választaná  a  testület  üzemeltetőnek,  miért  ne  támogatná  a 
kedvezőbb ajánlattevőt?

Dömők Istvánné: véleménye szerint a testület elvi hozzájárulást adjon a tárgyalások folytatásához.

Szarvák  Imre: javasolja,  hogy a  képviselő-testület  elviekben  elfogadja  Szabó  László  személyét 
lehetséges  üzemeltetőnek  és  a  jelenlegi  szolgáltatóval  lefolytatott  tárgyalások  után  kéri 
visszajelzését. 

A Községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  javaslatban  
foglaltakat 11 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

38/2009 (II. 19.) KT határozat 

Javaslat elfogadásáról

A  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elviekben  elfogadja  Szabó  László  személyét 
lehetséges üzemeltetőnek, és a  jelenlegi  víz- és szennyvíz szolgáltatóval lefolytatott  tárgyalások 



után kéri visszajelzését.

Határidő: folyamatos.
Felelős a közlésre: Szarvák Imre polgármester 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Szabó László H.
3.) Jegyző H.
4.) Irattár H.

Szarvák Imre: javasolja, hogy az önkormányzat és a lakosság érdekében kerüljön kidolgozásra egy 
előnyösebb  koncessziós  szerződés-tervezet  az  ivóvíz  és  csatorna  szolgáltatás  vonatkozásában. 
Kezdeményezi a jelenlegi szerződés módosítását. A határidő 2009. március 30.
Szavazásra bocsátja a fenti javaslatot.

A Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  javaslatban  
foglaltakat 11 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

39/2009 (II. 19.) KT határozat 

Javaslat elfogadásáról

A Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy az önkormányzat  és  a  lakosság 
érdekében  kerüljön  kidolgozásra  egy  előnyösebb  koncessziós  szerződés-tervezet  az  ivóvíz  és 
csatorna  szolgáltatás  vonatkozásában,   a  jelenlegi  szerződés  módosításának  kezdeményezése 
érdekében. 

Határidő 2009. március 30.
Felelős: Szarvák Imre polgármester 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. Bóly,
3.) Jegyző H.
4.) Irattár H.-

Szabó László bejött az ülésre.

Szarvák Imre : ismerteti Szabó Lászlóval a képviselő-testület döntését.
Mivel nem volt több hozzászólás az ülést 18,30 órakor bezárja.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző 

Dömők Istvánné Dr. Tóth-Daru Péter 
önkormányzati képviselő  önkormányzati képviselő 
jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő


