Jegyzőkönyv
Készült:

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 7-ei soron kívüli
üléséről

Jelen vannak: jelenléti ív szerint:
Pollák Tibor polgármester, Baksay Endre, Demjén Imre, Fekete József, Majercsik
Zoltán, Vargáné Kalmár Éva, Veres Kálmán, Vizi Zsolt.
Tanácskozási joggal meghívottak:
Pál Imre jegyző, Baginé Czékus Ilona
Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 10
fő képviselőből 8 fő jelen van. Az ülésről való távolmaradását Csörögi Tibor és Romanek Róbert képviselő
jelezte.
Az érvényben lévő SzMSz alapján jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Demjén Imre testületi tagot.
Kéri a testület tagjait, aki elfogadja javaslatát, az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással elfogadta Demjén Imre testületi
tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat az
alábbiak szerint:
Napirend:

Előadó:

1.Határozati-javaslat szennyvíztelep átadásáról

Pollák Tibor
polgármester

1. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot, elmondja, hogy azért van szükség erre a
határozatra, mert Kőtelek csak így adja át a szennyvíztelepet.
Hozzászólások:
Pál Imre jegyző: elmondja, hogy a szolgáltató nem végezte rendesen a munkát, az ÁNTSZ felé ezt
bejelentették, ők utasították, hogy mivel közfeladatról van szó, végezniük kell a szolgáltatást. Kőtelek két
variációt kínált fel, az egyik, hogy alvállalkozói szerződés keretében a Kőtelki GESZ működteti tovább a
szennyvíztisztító telepet, a másik pedig, hogy a tulajdonosi közösségnek felajánlja, hogy vegye át a telepet és
működtessék közösen. A második variációt szeretnék, és azt, hogy Kőtelek adja át a működési engedélyt a
tulajdonosi közösségnek, de Kőtelek ezt nem akarja.
Pollák Tibor polgármester: szerinte ez a határozat sem lesz elég, hogy átadják a telepet, biztos megint
találnak valami kifogást.
Demjén Imre: a tulajdonosi közösségnek egy szervezetre kellene bíznia az üzemeltetést, és olyan
megállapodásra lenne szükség, amiben a vagyon is felosztásra kerül.
Pál Imre jegyző: az önkormányzat és a GESZ között nincs megállapodás, a GESZ az önkormányzati
rendelet alapján számolja ki a szennyvízdíjat, az önkormányzati rendeletek pedig a pályázathoz készültek.
Elmondja, hogy a tulajdonosi közösség kérte a részletes elszámolást, melyet a mai napig nem kaptak meg.
Pollák Tibor polgármester: Kőtelek megkapja az állami támogatást és még ezen felül be akarja a szedni a
szennyvízdíjakat is.
Pál Imre jegyző: bírósági per van folyamatban, ahol szakértőt rendeltek ki, hogy felmérje a szennyvíztelep
állapotát, átnézzék a könyvelést, üzemeltetést. A Kőtelek fizetési meghagyást nyújtott be az általunk ki nem
fizetett szennyvízdíjról számlák után. Elmondja, hogy benyújtották az állami támogatásra ők is az igényt,
mivel a tulajdonosi közösségnek van adószáma.
Baksay Endre: az 5 település hozzon létre egy céget, aki üzemelteti majd a telepet, és ez a cég beszámolnak
az önkormányzatoknak.
Pollák Tibor polgármester: ezt szeretnék, de Kőtelek nem adja át a telepet.

Veres Kálmán: Kőtelek nem tud elszámolni és nem is akar. Annak idején megígérték, hogy megküldik a
részletes elszámolást, ehelyett kaptak egy technológiai elszámolást, amin nem lehet eligazodni. Mint
képviselő kérte levélben a Kőteleki GESZ-t, hogy küldje meg részére a részletes elszámolást, erre a mai
napig nem kapott választ. Nem tudja, hogy ha átveszik az üzemeltetést tudják-e majd azt üzemeltetni?
Pollák Tibor polgármester: Nagykörűvel úgy egyeztek, hogy 3-4 embert átvesznek azok közül, akik
jelenleg is a telepen dolgoznak.
Demjén Imre: szennyvízdíjról számlát csak akkor lehet kiállítani, hogy van mérőóra, ami hitelesítve van.
Baginé Czékus Ilona: tudják, hogy milyen adósságai vannak a Kőteleki GESZ-nek a szennyvíztisztító telep
kapcsán?
Pál Imre jegyző: nem tudják, de a telep átvételével a tartozásokat nem veszik át.
Baginé Czékus Ilona: ha nem volt elszámolás Nagykörű mi alapján igényelte meg az állami támogatást?
Pál Imre jegyző: 2008-as elszámolás adták be az igényt.
Fekete József: kényes ügy, egyszer már megbízták a polgármestert, hogy belátása szerint járjon el ez
ügyben. Fogadtak jogi szakértőt is, bízik a vezetőkben. Erről így nem lehet döntetni, a vezetők vannak
információ közelben. Ő is azon a véleményen van, hogy egy alvállalkozó üzemeltesse a szennyvíztisztító
telepet. Arra is számolni kell a mai gazdasági helyzetben, hogy lehet hogy nem lesz állami támogatást, a
szolgáltatást pedig akkor is el kell végezni.
Pollák Tibor polgármester: amennyit több kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait, aki a
mellékelt határozati-javaslattal egyetért, az szavazzon:
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta meg:
23/2009. (IV.07.) sz. Kt. határozat
Szennyvíztelep átadásáról
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete korábbi döntéseit megerősítve
ismételten felszólítja a Kőteleki Gazdasági Ellátó Szervezet a szennyvíztisztító rendszer
haladéktalan átadására. Az átadást követően az üzemeltetéssel a Csataszög, Hunyadfalva,
Kőtelek, Nagykörű, Tiszasüly Tulajdonosi Közösséget bízza meg. Egyben ismételten
felszólítjuk Kőtelek Községi Önkormányzatot, hogy haladéktalanul adja át az egyes
önkormányzatokat megillető vagyonrészt A rendszer átadását követően az üzemeltetés
felelőssége a Tulajdonosi Közösség illetve Nagykörű, Tiszasüly és Csataszög községek
önkormányzatáé.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.

Pollák Tibor polgármester
Pál Imre jegyző
Képviselő-testület tagjai
Nagykörű, Csataszög, Kőtelek Önkormányzat
Kőteleki Gazdasági Ellátó Szervezet

Pollák Tibor polgármester. mivel több napirendi pont, kérdés, hozzászólás nincs, az ülés berekeszti.
Köszöni a megjelenést.
Kmf.
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polgármester

/:Pál Imre:/
jegyző
/:Demjén Imre:/
jegyzőkönyv-hitelesítő
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IV.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2009. április 7-ei soron kívüli ülésének jegyzőkönyve

23/2009. (IV.07.) sz. Kt.
határozat

Szennyvíztelep átadásáról

Készült: 3 példányban

