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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete 2012. december 14-én (pénteken) du. 

16,00 órakor  közmeghallgatás keretében tartott ülésén. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
 
Jelen vannak:    Forgó Henrik   polgármester 
     Mucsi István Tibor  alpolgármester  
     Kopasz Imréné   képviselő 
     Márton Erzsébet  képviselő 
     Forgó János   képviselő 
      
 
Távolmaradását bejelentette:   Pető Sándor   képviselő 
     Bali József   képviselő 
 
Tanácskozási joggal megjelent:  Kató Pálné   Jegyző 

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvezető 

     Tóth Józsefné   Adó- és Pü. Irodavezető 
     Csányi László   Adó- és Pü. Irodavez.h. 
     Dely Attila   projektmenedzser 
     Dr. Ördögh József  tervező 

40 fő lakosság köréből megjelent választópolgár 
 
 

1.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 A település szennyvízcsatornázására pályázat benyújtása jóváhagyása Forgó Henrik polgármester 
         Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
         Dely Attila projektmenedzser 
         Dr. Ördögh József tervező 
(tárgyi előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, tanácskozási joggal résztvevőket és 
a település lakossága köréből megjelent választópolgárokat. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, 
mert az önkormányzat képviselő-testülete tagjai  közül 5 képviselő megjelent, 2 képviselő távolmaradását 
bejelentette. Elmondta, hogy az önkormányzat  szervezeti és működési szabályzatának megfelelően 80 
millió forintnál magasabb összegű beruházás esetén közmeghallgatást kell tartani és ennek keretében kell dönteni a 
beruházás megvalósításáról.  Ezen rendelkezésnek eleget téve jelen közmeghallgatás keretében kerül sor a 
döntéshozatalra. Hangsúlyozta, hogy a pályázat benyújtása az önkormányzatnak nem csupán lehetősége, 
hanem egyben kötelezettsége is. Elmondta, hogy a tervező és a projektmenedzser válaszol a beruházással 
kapcsolatosan felmerülő kérdésekre. 
 
Forgó Henrik polgármester: Emlékeztetőül szólt arról, hogy az előzetes számítások szerint 250-300 ezer 
forint volt a beruházás lakossági önrésze. Ez a mai állás szerint 150 ezer forinton megáll, vagy ez a 
jövőben még tovább csökkenhet, ha az önerő pályázaton sikeresen vesz részt a képviselő-testület. 
Azonban nem örül annak, hogy a KEOP pályázat keretében csak a belterületi ingatlanok vonatkozásában 
pályázható a szennyvízcsatornázás. A tisztító kapacitás az egész település szennyvize befogadására  
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tervezett.   Azokban az utcákban ahol nem valósul meg a szennyvízcsatornázás, a lakosságnak valószínűleg 
célszerű  lesz összefogni és csatlakozni a gerincvezetékre, mivel ez a legolcsóbb változat az ingatlanról való 
szennyvíz elvezetésre. Reményét fejezte ki, hogy egy második körben lehetőség lesz a csatornázottság 
bővítésére. A kiépített csővezeték rendszer olyan lesz, hogy a későbbi rákötéseket is tudja fogadni, úgy 
került méretezésre a tisztító, hogy a falu teljes szennyvizét képes lesz tisztítani. A megépítésnél a 
rákötéseknek el kell érni a 60 %-os mértéket, amelyet 2-3 éven belül 80 %-ra kell emelkedni, és aki 2-3 
éven belül nem köt rá, annak komoly környezetterhelési díjat kell fizetnie. A beruházás teljes nettó  
összege 776.091.300.-Ft. A szennyvízhálózat rendszert referenciákkal rendelkező és a környék legjobb 
tervezője tervezte. A kivitelezésre a pályázatot 2013. január 12.-13.-án fogja beadni a projektmenedzser. 
Valószínűsíthető, hogy az eddigi gyakorlattal ellentétben pályázati döntés korábban lesz. Kedvező pályázati 
elbírálás esetén közbeszerzési eljárást kell kiírni és lefolytatni. Amennyiben a közbeszerzési eljárás 
eredményeként az árak esetlegesen alacsonyabbak lesznek, akkor újraszámolás következik és utána lehet 
aláírni a szerződést a kivitelezővel. Ez várhatóan a 2013.  évet igénybe veszi, a beruházás várhatóan 2014.-
ben indulhat.  
 
Hozzászólás: 
 
Forgó Mihály lakos: Elmondta, hogy a végzettsége mélyépítő, közműépítő, ezért mond véleményt a 
napirendhez. Véleménye szerint ez a módszer a legdrágább közműépítés. Új elképzelést nem sikerült 
hallania. Ebben a faluban ahol nagy a szétszórtság, a foghíjas építési mód jellemző és nagy a domborzati 
különbség ezért itt a nyomott rendszerű szennyvíz elvezetést lehet optimálisan kivitelezni.  A beruházást 
az utak szűkössége miatt csak az utak felbontásával, rombolással lehetne megcsinálni gravitációs módon. 
Az utak felbontása miatt a gravitációs rendszer drágább lenne. A nyomott rendszer az utak melletti földes 
részben építhető. Azonban létezik még egy harmadik építési mód is, amely  építési formában hasonlít a 
nyomott rendszerhez, ez a szívott rendszer. 
 
Forgó Henrik polgármester: Elmondta, hogy a szívott rendszer működtetésére vonatkozóan az eddigi 
tapasztalatok nem váltották be a hozzáfűzött reményeket, a rendszer üzemeltetése drága és a belvíz-
veszélyes helyeken nem javasolt a kiépítése. 
 
Forgó Mihály lakos: A szívott rendszerben nyomó-szívó aknák a létesítmények. Ez már Domaszéken 
működik. Az üzemeltetési költsége a nyomott rendszernél magasabb. A másik javaslata, hogy a nyomott 
rendszer kiépítésénél amikor a nyomott rendszer vezetékét építik, akkor az elektromos kábelt is építsék ki 
a telkekre. A szivattyúkat 7-8 év múlva ki kell cserélni, kinek lesz erre pénze? A telken belül a saját 
vezetékrendszert meg kell-e terveztetni, mert ennek a megtervezése kb. 20.000,-Ft költséget jelent a 
lakosoknak? A környező településeken csak Szentesen és Csongrádon kellett megterveztetni. Megkérdezte, 
hogy az UNIÓ a támogatás odaítélésénél megköveteli-e a %-os bekötést. 
 
Forgó Henrik polgármester: Elmondta, hogy korábban már tájékoztatást adott a pályázati feltételekről, 
melyet most megismételt. 
 
Dr. Ördögh József tervező: Hangsúlyozta, hogy a gravitációs rendszer megépítése irreálisan magas 
költséget eredményezett volna. Jelenleg a támogatott rendszer hossza 17 km, a település teljes 
csatornázottsága esetén több mint 50 km hosszú vezetéket kellett volna kiépíteni. Elmondta, hogy ismert 
előtte a vákumos rendszer, melyet nem tart szerencsés megoldásnak, mivel ott több a hibalehetőség, belvíz 
esetén, többletköltség keletkezik, a település magas talajvizes volta miatt nem ajánlott. Ezért született 
döntés a nyomott rendszer kiépítése mellett, melynek a költségét a lakosság tudja vállalni. 263 m3 
kapacitású szennyvíztisztító telep kerül megépítésre. Első körben 620 ingatlant érint a bekötés.  
 
Forgó Henrik polgármester: Meghibásodás esetén a szivattyúkat nem az ingatlantulajdonosoknak kell 
cserélni, hanem a szolgáltatónak. A szolgáltató amennyiben úgy ítéli meg, hogy a meghibásodás az 
ingatlantulajdonos hibájából történt, akkor azonban ki kell fizetnie a csere vagy a javítás költségét. A 
meghibásodások elkerülése érdekében szeretné ha jó minőségű szivattyúk kerülnének beszerzésre. 
 
Ambrus Zoltán lakos: Megkérdezte, hogy kié lesz a szivattyú és ki fizeti az áramfogyasztást? 
 
Forgó Henrik polgármester: Ismételten elmondta, hogy a beépítet szivattyú a szolgáltató tulajdona lesz. 
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Dr. Ördögh József tervező: Tájékoztatásul elmondta, hogy 18 m zárómagasságú szivattyú kerül 
beépítésre, a teljesítménye 0.75- 1 KW között lesz. 
 
Dely Attila projektmenedzser:  A beépített szennyvízszivattyúk működési költsége a lakosokat terheli. 
 
Ambrus Zoltán lakos: Véleménye szerint amennyiben nem csatlakoznak sokan a szennyvízvezetékre, 
akkor a kevés szennyvíz miatt az eldugulhat.  
 
Dely Attila projektmenedzser: Forgó úrnak válaszolva elmondta, hogy jogszabály írja elő, hogy milyen 
terveket kell készíteni a bekötésekhez. 
 
Cimber Zoltán lakos: Aki előtt elmegy a szennyvízvezeték milyen mennyiségű munkát kell elvégeznie az 
ingatlana előtt? 
 
Dely Attila projektmenedzser: Elmondta, hogy az ingatlanok előtt nem kell, csak ingatlanon belül a 
tulajdonosoknak munkát végezni, mert az a beruházót terheli.  
 
Cimber Zoltán lakos: Miért kell azért a munkáért idegeneknek fizetni, amit a tulajdonos is el tud végezni, 
miért nem a KÉBSZ Kft végzi ezt a munkát helyi munkavállalókkal? 
 
Dely Attila projektmenedzser: Azért nem kell munkát végezni a tulajdonosoknak, mert az a projekt 
része és így nincs is rá lehetőség. 
 
Forgó Henrik polgármester: Elmondta, hogy a jövő évtől a KÉBSZ Kft tevékenysége átalakul, mivel 
víziközmű üzemeltetésének a jogszabályi feltételei megváltoztak és csak 50-100-150 ezer lakos-
egyenértékkel rendelkező víziközművek üzemelhetnek víziközművet, ezért a KÉBSZ Kft a jövő év 
júniusától kivonul a vízszolgáltatásból. Törvénymódosítás következtében a vízdíjat és a közüzemi díjakat 
nem a képviselő-testület állapítja meg, hanem központilag az illetékes miniszter, ezért nem lehet a 2 év 
múlva bekövetkező időre kötelezettséget vállalni. Amikor megtörténik a közbeszerzési eljárás lefolytatása, 
akkor a közbeszerzési eljáráson indult nyertes kivitelezővel lehet majd megállapodni alvállalkozói 
munkákra, de ez már a kivitelező és az alvállalkozó közötti egyezség lehet, amely kb. 8 hónapos időtartamú 
munkát jelent. 
 
Cimber Zoltán lakos: Mikor kezdődnek a beruházási munkák? 
 
Forgó Henrik polgármester: Előreláthatólag 2013. őszén kezdődik a beruházás. 
 
Forgó Mihály lakos: A vízmennyiség és a szennyvíz mennyiség hogyan lesz megállapítva? 
 
Forgó Henrik polgármester: Visszautalt a korábban általa elmondottakra, hogy nem a képviselő-testület 
jogosultsága ez. 
Lezárta a napirendi vitát, ismertette a határozati javaslatot, melynek módosítására indítvány nem érkezett. 
Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, 
hogy a képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta 
meg: 
 
106/2012. (XII. 14.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Pályázat benyújtása a KEOP-1.2.0/09-11 támogatási program keretében Csanytelek „Szennyvízelvezetés és  
 tisztítás megvalósítására” 
 

Határozat 
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1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a KEOP-1.2.0/09-11 
támogatási program keretében pályázat benyújtását a településen szennyvízelvezetés és tisztítás 
megvalósítására. 

2.) A Képviselő-testület a beruházás tervezett bekerülési (nettó) költségét mint összes elszámolható 
költséget a program előkészítési munkálatok keretében elkészített dokumentációk alapján 
834.091.300.- Ft-ban (azaz: nyolcszázharmincnégymillió-kilencvenegyezer-háromszáz forintban) 
hagyja jóvá. 

3.) A 2) pontban rögzített elszámolható költség összegéből a kiemelt beruházási program keretében 
igényelt támogatás összegét 715.347.681.- Ft-ban (azaz: hétszáztizenötmillió-
háromszáznegyvenhétezer-hatszáznyolcvanegy forintban), míg a projekthez kapcsolódó, hitelből 
fedezendő önerő összegét 118.743.619.- Ft-ban (azaz: száztizennyolmillió-hétszáz-negyven-
háromezer-hatszáztizenkilenc forint) hagyja jóvá a Képviselő-testület. A hitelfelvételi előirányzat 
rögzítése a kapcsolódó EU-önerő kiváltó pályázat beadhatóságának feltétele.  

4.) A Képviselő-testület rögzíti, hogy a fejlesztési célkitűzésekhez kapcsolódó részletes 
megvalósíthatósági tanulmányt (RMT) és a pénzügyi költség-haszon elemzést (CBA) – a 
kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljáráson kiválasztott legjobb árajánlatot tevő vállalási díjának 
ismeretében és azt követően – újra kell számolni. Mindez szükséges ahhoz, hogy a ide vonatkozó 
prioritási tengely szerinti maximálisan elérhető támogatás-finanszírozási ráta, illetve a 
véglegesítendő önerő szükséglet meghatározható legyen. 

5.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat, hogy az 1.) pontban rögzített 
pályázat benyújtásával összefüggően a szükséges nyilatkozatokat, kötelezettségvállalásokat az 
önkormányzat nevében és képviseletében megtegye. 

6.) A Képviselő-testület felkéri és egyben felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat és Kató 
Pálné jegyzőt arra, hogy megfelelő előkészítő tárgyalásokat folytassanak az illetékes szervekkel arra 
vonatkozóan, hogy a pályázathoz szükséges – jelenlegi fázisban tervezett és a későbbiek során 
véglegesítendő – önerő forrásszükséglete a lehető legnagyobb mértékben kiváltható, illetve minimalizálható 
legyen. 

7.) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a előterjesztésben és jelen határozatban rögzítettek 
kerüljenek polgármester úr által közmeghallgatás elé terjesztésre 2012. december 14.-én, 
kiegészítve a projekt előkészítésében résztvevő szakemberek (projektmenedzser, tervező) 
tájékoztatójával.  

 
Végrehajtás határideje: - pályázat benyújtására 2013. január 12. 

    - egyebekben értelemszerű 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje: A benyújtott pályázat elbírálását követő Képviselő-testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője  
- Irattár 

 
Egyebek 

 
Forgó Henrik polgármester: Elmondta, hogy ebben az évben befejeződött az  közintézmények felújítási 
programja. Elkezdődött a Baross Gábor utcában a volt iskola épületének a felújítása, amely a jövőben a 
szociális működtetést fogja szolgálni és így már lehetőség lesz a szociális intézmény működésére végleges 
működési engedélyt kapni. A mezőgazdasági startmunkaprogramban 16 fő volt foglalkoztatása valósult 
meg, a jövő évben ez a létszám megduplázódik. E program keretében olyan beruházást tudtunk 
megvalósítani, amely a jövőben a település érdekét szolgálja, vásároltunk egy kisteherautót. A megyében 3 
település kapott kitüntetést a program sikeres megvalósításáért, ebbe Csanytelek is beletartozik. Tudjuk, 
hogy ez a 47.000,-Ft nagyon kevés a megélhetéshez, azonban aki nem dolgozik 30 napot az a jövőben a 
foglalkoztatás helyettesítő támogatásra sem lesz jogosult. Az idén 156 főt kellett volna foglalkoztatnunk, 
azonban erre nem volt lehetőségünk.  
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Az önkormányzatnak nincs hitelállománya, így a konszolidációban nem vesz részt, de reméli, hogy a 
jövőben biztosítanak olyan támogatást, amely igénybe vételével sikerül olyan beruházásokat megvalósítani, 
amely a falu infrastruktúráját tovább fejleszti. Hangsúlyozta, hogy a jövőben az önkormányzati mozgástér 
beszűkül, a jövőben feladatfinanszírozás lesz. Reméli, hogy a szolgáltatásokat a jövőben is az eddigi 
színvonalon sikerül biztosítani, a bővítés lehet önkormányzati feladat. 
 
Cimber Zoltán lakos: A térmegfigyelő kamerák felszerelése milyen stádiumban van? 
 
Forgó Henrik polgármester: Pályázatunkat forráshiány miatt elutasították. Az első részt mindenképpen 
pályázatból szeretné megvalósítani. 
Megköszönte a közmeghallgatáson megjelentek részvételét, egyéb bejelentés, előterjesztés, további 
hozzászólás, észrevétel nem történt, ezért a közmeghallgatást 18.00-kor befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
 

 
 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester        jegyző 
 
 
 
 


