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Napirend 1.) A szennyvíztisztító bıvítése
kapcsán biztosított önerık módosítása.

JEGYZİKÖNYV

Készült:

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének
2010. november 16-án 15 óra 30 perckor megtartott rendkívüli
ülésérıl.

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal
(2351 Alsónémedi, Fı út 58.)

Jelen vannak:

A mellékelt jelenléti ív szerint.

Vincze József polgármester köszönti a Képviselı-testület tagjait és Kozma Miklós
ügyvezetıt.
Megállapítja a Képviselı-testület határozatképességét: 9 fıbıl jelen van 9 fı.
Ismerteti a kiküldött napirendet, majd felhívja a Képviselık figyelmét, hogy új
napirend felvétele nem lehetséges, tekintettel arra, hogy rendkívüli ülés van.
Kéri a napirend elfogadását.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazás
alapján az alábbi határozatot hozta:
282/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a kiküldött
napirendet elfogadta.
Határidı: azonnal.
Felelıs: Vincze József polgármester.

Napirend 1.) A szennyvíztisztító bıvítése kapcsán biztosított önerık módosítása.

Vincze József polgármester röviden ismerteti a mai ülés összehívásának indokoltságát
és tájékoztatót nyújt az ülés elején kiosztott határozati javaslatról és elıterjesztésrıl.
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Napirend 1.) A szennyvíztisztító bıvítése
kapcsán biztosított önerık módosítása.

Elmondja, hogy tulajdonképpen a szeptember 17-i ülésen született testületi határozat
módosítására van szükség, mivel a pályázatírók egyeztettek a kiíróval, így mintegy 25
milliós el nem számolható költség jelent meg, ill. a támogatási arány is csökkent az
akkori állapothoz képest.
Jó hír ugyanakkor, hogy a költséghaszon elemzés készítése közben ez az arány már 70
% alatt is volt, most viszont 80 % fölött van.
Kozma Miklós néhány szóban kiegészíti az elhangzottakat.
Elmondja, hogy valóban már 63 %-nál is járt a támogatási arány és még szombaton is
dolgoztak a pályázatírókkal egy fenntartható konstrukció kidolgozásán, ehhez viszont
szükség van az amortizáció szerepeltetésére a díjakban.
Dr. György Balázs feltételezi, hogy ezek szerint a magasabb támogatási intenzitás
eléréséhez volt szükség a szennyvíz díjak ilyen mérvő emelésére.
Kozma Miklós válaszában megemlíti, hogy emellett a tervezett mőködési költségek
lefaragása is sokat nyomott a latba.
Zsin Géza kérdése, hogy miért kevés a tisztító kapacitása, hiszen tudomása szerint a
lakosságszám nem nıtt jelentısen az elmúlt 10 évben és jelentıs szennyvízkibocsátó
vállalkozások sem telepedtek meg Alsónémediben.
Kozma Miklós megemlíti, hogy a jelenlegi tisztító alultervezett volt mind
mennyiségében, mind minıségében. Példaként hozza fel, hogy a tisztító tervezésekor a
szabvány már messze nem felet meg a mindennapos élet vízfelhasználásának, így
sokkal koncentráltabban éri a tisztítót a kibocsátott szennyvíz.
Némedi Rezsı megkérdezi, hogy a díjmegállapításban van-e valami összefüggés a
lakossági és ipari szennyvízdíjak között, kötelezıen számítandó képlet alapján
kalkulálhatók-e a díjak?
Szerinte a szippantott szennyvíz díját is sokkal jobban fel kellene emelni annak
érdekében, hogy a hálózatra való rákötést ösztönözzék.
Kozma Miklós elmondja, hogy ilyen képlet nincs, és szippantott szennyvíz sem
érkezik a településen kívülrıl a telepre.
Bálint Sándor megkérdezi, hogy a tapasztalati adatok alapján milyen arányú lehet az
rákötés.
Kozma Miklós szerint nagyon jó az arány, problémát a csapadékos idıjárás okoz,
mivel akkor a csapadékvíz is kerül a tisztítóba.
Juhász Zoltán névszerinti szavazást kérne az ügyben, illetve a pályázat fenntartási
idıszakáról és finanszírozásáról érdeklıdik.
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Rozgonyi Erik nem tud választ adni a fenntartási idıszak hosszára, a finanszírozás
kapcsán pedig megemlíti a szállítói finanszírozás lehetıségét, mely lényege, hogy a
kifizetendı számlához az Önkormányzatnak csak az önerıt kell hozzátenni, így nem
terheli meg a vállaltnál jobban a kasszát átmenetileg sem.
Józan Sándor szerint jelen pillanatban csak a pályázat beadásáról kell dönteni. Nem
tudja van-e más mód a fenntarthatóság biztosítására, de határozott álláspontja, hogy
azokat is fizetésre kellene kötelezni, akik iparterületi földek adás-vételébıl nem kevés
hasznot húztak, de nem járultak hozzá az infrastruktúra fejlesztéséhez anyagilag.
Zsin Géza úgy véli, hogy a jövıben vállalkozás csak akkor telepedhessen meg
Alsónémediben, amennyiben írásban vállalja, hogy hozzájárul a tisztító bıvítéséhez
abban az esetben is, ha önerıbıl kell ezt az Önkormányzatnak megvalósítania.
Némedi Rezsı nem tudja mivel indokolta az Önkormányzat a pályázatban, hogy a
bıvítés szükséges, ugyanakkor példaként felhozza, hogy Dunaharasztin egy kis telep
telepengedélyének megadása kapcsán 400.000,- Ft-ot kellett közmőfejlesztési
hozzájárulásként fizetni.
Kozma Miklós elmondja, hogy amennyiben a telep szennyvíz kibocsátása 2 m3, így
nálunk is ennyi a díj.
Juhász Zoltán szerint, amennyiben megvalósítjuk a pályázatban foglaltakat, úgy 40 %kal fel kell emelni a lakossági csatornadíjakat. Ebben az esetben a lakosság a mostani
bıvítés költségeit kétszeresen ki fogja fizetni a fenntartási idıszak alatt, ráadásul nem
tud semmit a jövı évi költségvetési koncepció számairól sem.
Zsin Géza jelzi, hogy neki fél 5-kor el kell mennie, de elıtte megkérdezi, hogy van-e
az Önkormányzatnak lehetısége az önerıbıl történı bıvítés költségeit kifizetni?
Vincze József szerint esetleg belevághatnánk, de bizonytalan lenne a végkifejlet.
Most nem a 2013-as szennyvízdíjakról kell dönteni, hanem arról, hogy az elkészült
anyaghoz vállalja-e az Önkormányzat az önerıt – megragadva az utolsó lehetıséget
arra, hogy pályázati pénzt kapjunk a bıvítéshez – vagy a késıbbiekben kizárólag saját
magunkra támaszkodva oldjuk meg a problémát.
Úgy gondolja, hogy a tervezett szennyvízdíjakon belüli arányokat 2013-tól lehet
változtatni, de nem kizárólag a lakosságot kell e témakörben nézni, hiszen az ide
települı vállalkozások a közmőfejlesztési hozzájáruláson kívül sok adót is fizetnek az
Önkormányzatnak. Egyetért azzal, ha szükségesnek érzi a Képviselı-testület, állítson
fel bizottságot a beruházás részleteinek, indokoltságának vizsgálatára, de errıl majd
késıbb kell beszélni.
További kérdés és hozzászólás nem lévén felteszi a névszerinti szavazásra vonatkozó
képviselıi indítványt szavazásra.
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazás
alapján az alábbi határozatot hozta:
283/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött,
hogy a szennyvíztisztító bıvítése kapcsán biztosított önerı módosítás tárgyában
névszerinti szavazással dönt.
Határidı: azonnal.
Felelıs: Vincze József polgármester.

Vincze József polgármester felteszi szavazásra a kiosztott határozati javaslatot.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen, 1 nem
névszerinti szavazás alapján az alábbi határozatot hozta:
Vincze József
Józan Sándor
Bálint Sándor
Dr. György Balázs
Józan Krisztián
Juhász Zoltán
Némedi Rezsı
Török Lajosné
Zsin Géza

igen
igen
igen
igen
igen
nem
igen
igen
igen

284/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat
A 227/2010. (09. 17.) sz. önkormányzati határozat az alábbiak szerint módosul:
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott,
hogy a 2010. évi „Környezet és Energia Operatív Program Szennyvízelvezetés és
tisztítás” egyfordulós pályázati konstrukcióra (KEOP-1.2.0/B) „Alsónémedi
szennyvíztisztító telepének korszerősítése és bıvítése” címmel pályázatot nyújt
be.
A projekt összköltségének megfelelıen nettó 119.600.000,- Ft a pályázati önerı.
A Képviselı-testület a felmerülı költségeket vállalja, és a szükséges önerıt a 2011.
és 2012. évi költségvetésben biztosítja, a pályázati önerıkeret terhére.
A szükséges önerı az Önkormányzat rendelkezésére áll, és a projekt
megvalósítására kívánja azt felhasználni.
A határozat folytatása a soron következı oldalon!
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kapcsán biztosított önerık módosítása.

Az Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza Vincze József polgármestert
a KEOP 1.2.0/B pályázat és a csatolandó dokumentumok aláírására.
Határidı: azonnal, illetve folyamatos.
Felelıs: Vincze József polgármester.

Vincze József polgármester felkéri Józan Sándor alpolgármestert, hogy szükség esetén
tegyen javaslatot a fent említett bizottság létrehozására a Képviselı-testület következı
ülésére.
Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett az ülést 16 óra 25 perckor bezárja.

kmf.

Vincze József
polgármester

Rozgonyi Erik
címzetes fıjegyzı
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