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52 fő lakosság köréből megjelent polgár 
 

1.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 A település közműves szennyvízelvezetési- szennyvíztisztítási beruházásával Forgó Henrik polgármester 

 összefüggő feladatokról tájékoztatás     Dr. Ördögh József műszaki   
                            ellenőr 
         Dely Attila projektmenedzser 
 
Forgó Henrik polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, ismertette a falugyűlés összehívásának okát 
és a kezdeményezők összetételét. A falugyűlést a lakosság köréből 62 fő kezdeményezte.  Elmondta, hogy 
mivel az előző vezetés időszaka alatt nem volt a lakossággal ilyen jellegű találkozás és lakossági 
tájékoztatás, ezért született döntés a havonta megjelenő helyi újság kiadásáról, amelyben hiteles 
tájékoztatást kap a lakosság az önkormányzat döntéseiről, jogszabályváltozásokról. Ebben az újságban 
folyamatosan kapott tájékoztatást a lakosság a szennyvízberuházásról és az érintett feladatokról is. 
Leszögezte, hogy a szennyvízberuházás megvalósítását nem a képviselő-testület akarta, hanem vonatkozó 
központi rendelet kötelezte erre. Amennyiben ez a beruházás nem valósult volna meg, akkor sem a 
település, sem a településen lévő vállalkozások a jövőben nem jutottak volna Európai Uniós támogatáshoz. 
Az igazi problémát a kül- és belterületen élők szennyvízhálózatra való rákötési lehetősége jelentette, 
amiben döntési joga szintén nem volt a Képviselő-testületnek. A tervek az egész településre elkészültek, 
támogatást azonban csak a belterületen való megvalósításhoz biztosított a pályázatot kiíró és támogató 
szervezet. A gerincvezetékre lakossági házi rákötéseket szorgalmazta, majd beszélt az ezen kötelezettséget 
elmulasztók talajterhelési díj fizetési kötelezettségéről. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzat a jövőben 
sem köt rá a lakosok helyett, ez minden belterületi lakosnak törvényen alapuló kötelezettsége. Kiemelte, 
hogy minél többen csatlakoznak a szennyvíztisztító rendszerhez, a működtetés fajlagos költsége az 
üzemeltetőnél annál jobban csökken. A külterületen lakóknak is méri a közszolgáltató az 



ivóvízfogyasztását és az abból keletkezett szennyvíz mennyiségét, amelyet vízszigetelt aknában kell tárolni, 
az elszállíttatásáról pedig nekik is rendelkezni kell számlával, így a szennyvízzel kapcsolatos költségeik 
nekik is felmerülnek. Emlékeztetett arra, hogy a település lakosságának 1 év állt rendelkezésére arra, hogy 
csatlakozzon a szennyvízhálózatra talajterhelési díjfizetési kötelezettség nélkül. A telken belüli szennyvíz 
vezetékrendszer alap-infrastruktúrának számít, amely megvalósítása a tulajdonos kötelezettsége. Ismertette 
a gravitációs rendszer működés elvét és kifejtette, hogy miért nem lett volna jó, ha ez valósul meg a 
településen. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzatnak költségvetési forrást nem kellett fordítani a tárgyi 
beruházásra, mivel adósságkonszolidációban nem részesült településként az önerőrészt a 
Belügyminisztérium kiváltotta. 
 
Kérdés: 
 
Bernáth János: Aki nem  a településen él, de  a település területén van ingatlana, annak is kötelező a 
gerincvezetékre rákötni? 
 
Urbácsik János: Az elektromos hálózat miért nem felel meg, miért kell azt átépíteni. Az önkormányzat 
miért nem ad kamatmentes kölcsönt a házi bekötés gerincvezetékre való rákötéséhez? 
 
Erhard Gyula: A szennyvíz díjáról nem esett szó, pedig komoly havi kiadást jelent családonként. 
 
Válasz: 
 
Forgó Henrik polgármester: Aki életvitelszerűen nem lakik a településen itt annak is érdemes rákötni a 
központi szennyvíz rendszerre, mert most biztosított az akna is és a elektromos panel is, míg a későbbi 
rákötés esetén többe fog kerülni. Aki nem fogyaszt ivóvizet, szennyvizet nem keletkeztet. 
Az elektromos hálózat felújítását  az áramszolgáltató követeli meg szabvány alapján. Az önkormányzat 
nem nyújthat kölcsönt, mivel az pénzügyi szolgáltatásnak minősül, amelynek végzésére  nem jogosult. 
A szennyvízdíjjal kapcsolatosan elmondta, hogy jelenleg ideiglenes díj van megállapítva, amely szerinte is 
igen magas. Ezzel kapcsolatosan már folytatott levelezést. Menet közben a szennyvíz-tisztítómű 
próbaüzeme feltételeit is megváltoztatták, amely előzőleg egy adott időszakhoz volt kötve, esetünkben 
pedig „tesztüzem”-ben működött 2016. június 30-ig a szennyvíztisztító, a kivitelező (KÉSZ Kft) és a 
működtető (Alföldvíz Zrt)  megállapodása alapján. Az Alföldvíz Zrt. december 30.-án beadta kérelmét a 
díj megállapítására a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz, új számítás alapján, 503.-
Ft+ÁFA összegben a tesztüzem idejére. Ez a díj addig marad érvényben, ameddig az Alföldvíz Zrt 
végleges működési engedéllyel nem rendelkezik. Ha lenne végleges működési engedély, akkor a 
pályázatban szereplő 327.-Ft- körüli díjnak kellene lennie.  
 
 
Kérdés: 
 
Juhász János: Tájékoztatást kért arra vonatkozóan, hogy mit csináljon az a kisnyugdíjas, aki nem képes a 
beruházást elvégeztetni. Tőle ellopták a szivattyút, nem kapott helyette másikat. Mennyibe került a 
beruházás és ki fizette azt, ki adta át és ki vette át? Miért nem Csanyteleki vállalkozók végezték a 
kivitelezést. Egyetlen alkalommal sem látták a Polgármester urat sem és Dr. Ördögh urat sem ellenőrzést 
végezni. A szivattyúk, amelyeket a lakosok kaptak nem újak, még a 60-as évekből származó felújított 
szivattyúk. Megkifogásolta az ivóvíz minőségét, amely szerinte nem megfelelő. 
 
Grecsó Lajos: Hogyan lehet az, hogy a szennyvíz díj megállapításából kizárják az önkormányzatot, ha 
tulajdonos az önkormányzat? A talajterhelési díjat hogyan lehet megállapítani, ha nem hitelesek a 
kihelyezett vízmérő órák? 
 
Erhard Gyula: Sikerült-e megállapodni arról, hogy a  szippantott szennyvizet itt lehessen leüríteni? Ha a 
szennyvízhálózat működésével probléma van, kihez lehet fordulni?   Működési zavar esetén van-e 
lehetőség a szennyvizet a régi  aknába engedjék? 
 
 Válasz: 



 
Forgó Henrik polgármester: Ismertette a beruházás pénzügyi fedezete összetevőit, hangsúlyozva, hogy a 
környező településekhez képest a lakosságnak itt nem kellett önerőt vállalni a gerincvezeték kiépítéséhez, 
ami az önkormányzat korábbi években történt jó, adósságmentes  gazdálkodásának köszönhető. A 
vízmérő órák hitelességéről nincs információja, ez szintén az Alföldvíz Zrt-hez tartozik. 
A szippantott szennyvizet akkor lehet a szennyvíz-tisztítóműbe üríteni, ha végleges működési engedélye 
lesz az Alföldvíz Zrt-nek.  Az ivóvíz és szennyvízzel összefüggő meghibásodással kapcsolatban is az 
Alföldvíz Zrt-t kell keresni a Hírmondóba közzétett elérhetőségen. 
 
Dely Attila projektmenedzser: Részletesen ismertette a szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati feltételeit 
és a benyújtott pályázat tartalmát, a lefolytatott közbeszerzési eljárás menetét és eredményét kiemelte, hogy  
a közbeszerzési eljárás keretében került sor a beruházást végző vállalkozás kiválasztására, amely cég azzal 
végeztette el alvállalkozóként a munkákat, akivel erre szerződést kötött, az önkormányzatnak nem volt 
joga ebbe beleszólni. A tárgyi beruházást az Alföldvíz Zrt. részére bérleti-üzemeltetési szerződés szerint, 
mint tulajdonos, az önkormányzat 2015. december 21.-én adta át a működtetésre. 
Az ivóvízminőség javító programmal kapcsolatban elmondta, hogy az még nem ért véget, a napokban 
fogja a vállalkozó a tisztított vizet a hálózatra engedni. Ez megint egy olyan beruházás, amelyet nem az 
önkormányzat akart elvégeztetni, erre is jogszabályon alapuló kötelezettsége volt. Ennek a beruházásnak 
az összege Csanytelek esetében 32 millió forint volt, amelyet a központi költségvetés fedezett le. A 
szennyvízhálózat és tisztítómű tulajdonosa az önkormányzat, működtetője pedig az Alföldvíz Zrt.  
A szennyvíz régi aknába engedése nem engedélyezett a környezetszennyezés elkerülése miatt. 
Határozottan cáfolta a szivattyúk eredetére tett kijelentést, melyre 5 év garanciát adott a beszállító. 
 
Dr. Ördögh József műszaki ellenőr: Tájékoztatásul elmondta, hogy Csanytelek vonatkozásában eddig 
egy alkalommal javítottak az ivóvíz minőségén 1960.-as években. Amikor ez a klórral kezelt víz bekerül az 
ivóvíz rendszerbe, az bizony érződni fog, nemcsak szemre, hanem ízre is megváltozik, de egészségre nem 
ártalmas. 
 
Mucsi István alpolgármester: A helyi Takarékszövetkezet több alkalommal is megjelentette, hogy 
közműberuházásra ad 100.000.-Ft hitelt, melyre a kamat 10.000.-Ft. 
 
Forgó Henrik polgármester: A szennyvízdíjra vonatkozóan feltett kérdésre reagálva elmondta, hogy 
hiába tulajdonos az önkormányzat, számára törvényi rendelkezés tiltja a díjmegállapítást, arra a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jogosított, aki az engedélyezési eljárás során nem tekintette 
ügyfélnek az önkormányzatot. Elmondta továbbá, hogy a helyi Magic Force által biztosított anyagvásárlási 
kedvezmény december 31.-ig érvényes, utána piaci alapú árképzés működik. 2017. január 1-től csak teljes 
saját erős bekötések lehetnek. 
 
Hozzászólás: 
 
Vincze Mihály: A külterületek belterületté való nyilvánítását és a főút felújítását hiányolta. 
 
Forgó Henrik polgármester: Felvázolta, hogy 2012. évben 28 millió forintba került volna az 
önkormányzata külterület belterületbe vonása Földhivatali eljárása, ma ennek a többszöröse lenne.. Ez az 
ott élőknek különböző kedvezmények  elvesztését jelentené. A megoldást az jelenthetné, ha a 
pályázatokban az szerepelne, hogy ahol vezetékes vízszolgáltatás van, onnan a szennyvizet el kell vezetni, 
meg kell tisztítani. 
Az útfelújítással kapcsolatban elmondta, hogy év elején még olyan ígéretet kapott, hogy a település 
helységnévjelző táblától-tábláig felújítják a főutat, időközben minél több település került felújítandó 
utakkal a listára, úgy fogyott a felújítandó útszakasz hossza, ami a mai állás szerint csak jövőre valósulhat 
meg.  
 
Dékmár György: Elmondta, hogy több településen is élnek rokonai, ismerősei, akiktől tájékozódott a 
szennyvízdíjakkal kapcsolatban és más településeken is hasonló összeget fizetnek, mint Csanyteleken. A 
talajterhelési díj fizetése törvényen alapul és szorzószámon, amelyet önkormányzati rendeletben kell 



közhírré tenni, ami tudomása szerint megtörtént. A villanyhálózat felújítási kötelezettséget nem lehet a gáz 
bevezetésével összehasonlítani, mások a szabványok. 
 
Dely Attila projektmenedzser: Azon külterületen élők számára  - akik előtt elmegy a szennyvíz 
gerincvezeték – az arra való rákötési lehetőségekről adott tájékoztatást.  
 
Mucsi István alpolgármester: Elmondta, hogy egy éve rákötött a szennyvízhálózatra, probléma azonban 
csak az első időszakban volt, akkor is azért, mert nem nyitottak ki egy tolózárat. Minden kötelezett 
figyelmét felhívta az idén december 31.-ig történő házi bekötés elvégzése fontosságára, a talajterhelési díj 
fizetés kötelezettsége okán, amely alóli mentesség (idén december 31.-ig) nagy kedvezmény azokkal 
szemben, akik már rákötöttek a rendszerre és fizetik a közszolgáltatási díjat.  
 
 
Forgó Henrik polgármester: Megköszönte a falugyűlésen megjelentek részvételét, s mivel  további 
hozzászólás, észrevétel nem történt, a falugyűlést  20.- órakor befejezettnek nyilvánította. 
 
 

K.m.f. 
 

 
 

 
 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester        jegyző 
 


